
 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 

ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

เอกสารรายงาน 



 



 
 

บทนํา 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด 
โดยต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มี 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น 
ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ .ร. กําหนด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กําหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบ 
การติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผล 
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วย รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ .ศ . 2565 โดยจัดทํารายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานความคืบหน้า 
การดําเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการมีความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ตุลาคม 2565 
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รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังสิ้น 230.0835 
ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ภาพที่ 1) 
 

 

ภาพที่ 1 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามแผนงานงบประมาณ 

โดยมีผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) สรุปได้ ดังน้ี 
 

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

สศอ. ได้จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 246 เรื่อง (ตุลาคม 2564–
กันยายน 2565) จากเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 210.26 ของเป้าหมายทั้งหมด (รายละเอียด 
ตามภาคผนวก ก)  

นอกจากน้ี ได้มีการร่วมบูรณาการ เพ่ือผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้การดําเนินโครงการ ดังนี้     

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายการ) 
 
 



2 

  - การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความ
เช่ือมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในภูมิภาค ACMECS) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสท่ี 4 จํานวน 1.8275 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90.00  
ของแผนการดําเนินงานท้ังปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันท่ี 13 ต.ค. 2565 
  - การจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-
Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสท่ี 4 จํานวน 0.7041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.41  
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน 
การดําเนินงานท้ังปี 

(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรม
อาหารพันธ์ุใหม่ (Food Warrior) ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 30 ผลิตภณัฑ์ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 ราย) 
 - กิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 20.0216  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดําเนินงานท้ังปี  

(3) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเช่ือมโยงด้านการตลาด 
ให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของสถานประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น จํานวน 13 แห่ง และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
10 ผลิตภัณฑ์) 
  - การพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพ่ือการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
(New S-Curve) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 7.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน 
การดําเนินท้ังปี  
  - การยกระดับศักยภาพการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 4.1720 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของแผนการดําเนินงานทั้งปี  

(4) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย   
(นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 90 ราย) 
  - กิจกรรมการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 9.5804  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดําเนินงานท้ังปี 

(5) โครงการพัฒนาโครงสร้างเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย (นับเป็น
เป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1 ระบบ) 
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  - กิจกรรมการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 2.9963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.91 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ของแผนการดําเนินงาน
ท้ังปี โดยโครงการจะส้ินสุดในวันที่ 20 ต.ค. 2565 

โดยมีตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
(2) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (3) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ (4) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น  
และ (5) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดแสดง
ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 : ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(1) ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย 
มาตรการ หรือข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 80 94.0 
 

 

(2) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

รายการ 2 2 

(3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 40 44 

(4) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ราย 150 211 

(5) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มข้ึน

แห่ง 13 15 

(6) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

ระบบ 1 1 

 
 1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยท่ีเชื่อถือได้ทันสถานการณ์ 
และตรงตามความต้องการ 
   สศอ. มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในช่วงเดือนตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 ได้มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เช่น ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ข่าวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และวารสารเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นต้น จํานวน 346,007 คน จากจํานวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 293.23  
ของจํานวนเป้าหมาย นอกจากน้ี สศอ. ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การช้ีนําและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ ดังน้ี 
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(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จํานวน 1 รายการ) 

- กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 15 สาขา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สะสม ณ ไตรมาสท่ี 4 จํานวน 18.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดําเนินงานท้ังปี 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 8.8000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดําเนินงานทั้งปี 

- การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 3.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของแผนการดําเนินงานทั้งปี 

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย    
   - กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 8.5900 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของแผนการดําเนินงานท้ังปี (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จํานวน 1 ระบบ) 

  - การจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 6.8000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน 
การดําเนินท้ังปี (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จํานวน 1 รายการ) 

  - การติดตามผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสท่ี 4 จํานวน 
3.7200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 72 ของแผนการดําเนินงานท้ังปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 13 ต.ค. 2565 (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของ
ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จํานวน 1 รายการ) 

  - การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 4.1650 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 66.00  
ของแผนการดําเนินงานท้ังปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันท่ี 28 ต.ค. 2565 (นับเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดของระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ จํานวน 1 รายการ) 
โดยมีตัวช้ีวัดเป็นระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รายละเอียด
แสดงตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 : ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ 

 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(7)  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 

ร้อยละ 80 97.1 
 

 

(8) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  

ระบบ 1 1 
รายการ 4 4 

 
1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
สศอ. ได้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร และส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์กร ภายใต้การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ 
การบริหารจัดการความรู้ (KM) โดยมีตัวช้ีวัดเป็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน สศอ. ซ่ึงจะมี 
การประเมินผลในไตรมาสท่ี 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 : ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ 

 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(9) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สศอ. 

ร้อยละ 80 - อยู่ระหว่าง 
การประเมินผล 

 
 
2. สรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  
28 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 105.3373 ล้านบาท มีการลงนามตามสัญญาจ้างเพ่ือดําเนินโครงการ จํานวน 
104.3140 ล้านบาท โดยในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการรวม 99.4768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.36 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพท่ี 2)  
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  จากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ(1)  ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 4 พบว่า โครงการ 
มีผลการดําเนินงานสะสมเทียบกับแผนงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 99.47 (ภาพที่ 3) โดยมีโครงการที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 24 โครงการ และจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม อีก 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงด้านเครือข่าย 
การผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค ACMECS) 
(2) โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) (3) โครงการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 และ (4) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการดังกล่าว ยังคงเป็นไป
ตามแผนที่กําหนดในสัญญาจ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม เทียบกับงบประมาณตามสัญญาจ้าง 

ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 :  ความคืบหน้าในการดําเนินงานสะสมเทียบกับแผนงานท้ังปี ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

(1) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลของตัวช้ีวัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานงานท่ีกําหนดในแต่ละกิจกรรม 

(งบประมาณตามสัญญาจ้าง  
104.3140 ล้านบาท) 

(เบิกจ่าย 99.4768   ล้านบาท) 
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ผลการดําเนินงานโครงการ จําแนกรายแผนงานงบประมาณ 
 

   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

  รวม 105.3373 104.3140 99.4768  95.36 99.47 99.47  
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 33.2110 33.0500 32.4316 98.13 99.47 99.47  

1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

1.0000 1.0000  1.0000 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูลมาตรฐานผลติภัณฑ์ชีวภาพและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

จํานวน 1 ฐานข้อมูล  
 เผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลือ่นไหวในอุตสาหกรรม

ชีวภาพ จํานวน 115 ข่าว 
 บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ จํานวน 2 ฉบับ 

2 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร   

1.2500 1.2500  1.2500 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย จํานวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก ่

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลกฎหมาย
อาหาร ข้อมลูเทคโนโลยี และข้อมูลสถิต ิ

 รายงาน ข่าว บทวิเคราะห์ จํานวน 209 ฉบับ เช่น รายงานตลาด
อาหารในประเทศ ข่าวสถานการณ์อาหารโลก ข่าวเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สรุปสาระสําคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร เป็นต้น 

 Site Visit ตดิตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา จํานวน 5 ครั้ง 
3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

ลึกอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
1.2500 1.2500  1.2500 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

 ฐานข้อมูล จํานวน 9 ฐานข้อมูล 
 รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย 32 ฉบับ เช่น รายงานสภาวะ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน รายไตรมาส รายปี การเตือนภัย
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อ
หรือประเด็นที่น่าสนใจ เป็นต้น 

 จัดทําข้อมูล และสรปุข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกบั
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จํานวน 282 ข่าว 



8 

   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

4 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ
อตุสาหกรรมแฟชั่น (อตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม  
เครือ่งหนังและรองเท้า อัญมณี
และเครื่องประดับ) 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูลด้านอตุสาหกรรมแฟชั่น จํานวน 9 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล

สถิติส่งออก-นําเข้า ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลกฎระเบียบการค้า 
การลงทุน เป็นต้น 

 รายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ จํานวน 7 ฉบับ 
 ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 185 ข่าว 

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เชิงลึกอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา 

1.2500 1.2500  1.2500 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 เผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลือ่นไหวในอุตสาหกรรม

ผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จํานวน 195 ข่าว 
 รายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จํานวน 23 ฉบับ เช่น รายงาน

สภาวะอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน  
รายไตรมาส รายปี ผลการเตือนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยาง และ
บทวิเคราะห์ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นต้น 

6 โครงการพัฒนาสารสนเทศ 
ยานยนต ์

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และยานยนต์สมัยใหม่ จํานวน 

24 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ข้อมูลการผลติ
และการตลาด ข้อมลูด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอตุสาหกรรมยานยนต ์จํานวน 
345 ข่าว 

 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์จํานวน 23 ฉบับ 
7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมัต ิ

1.0000 1.0000  1.0000 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล จํานวน 7 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิฐานข้อมูลเทคโนโลยีใน
ประเทศ ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย เป็นต้น 

 รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมตั ิจํานวน 13 ฉบับ 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

8 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 

11 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ การผลติ การตลาด 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น   

 รายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่เกี่ยวกับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 61 ฉบับ 

9 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลติชิ้นส่วนอากาศยาน 

1.0000 1.0000  1.0000 100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล จํานวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสถิตกิารตลาดและการ

ผลติ ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน และข้อมูลเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน 

 รายงานการศกึษาเชิงลึก การพัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารุงและผลติ
ชิ้นส่วนอากาศยาน จํานวน 1 รายงาน 

10 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรม
พลาสตกิ 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล 16 ฐานข้อมูล 
 รายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ จํานวน 49 ฉบับ ได้แก ่E-News 

รายสัปดาห์ รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
 รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสตกิ จํานวน 1 เรื่อง 

11 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรม
วัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล จํานวน 9 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูล

การผลติ ข้อมลูการตลาดของไทย และข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 
จํานวน 206 ข่าว 

 รายงานและบทวิเคราะห์ จํานวน 14 ฉบับ 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

12 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล จํานวน 8 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย 

ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมเหลก็ และข้อมลูกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 

 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 
450 ข่าว 

 รายงานและบทวิเคราะห์ จํานวน 32 ฉบับ 
13 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ฐานข้อมูล จํานวน 8 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ สถิตกิาร

นําเข้า-ส่งออกของไทย ข้อมูลมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม เป็น
ต้น 

 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 
270 ข่าว 

 รายงานและบทวิเคราะห์ จํานวน 23 ฉบับ 
14 โครงการศูนยส์ารสนเทศ 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 
ด้านการเพิ่มผลติภาพของ
ภาคอตุสาหกรรม (Productivity) 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00% 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 พัฒนา/ปรับปรุง และตอ่ยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการ

นําเสนอในเว็บไซต์ จํานวน 1 ครั้ง 
 ปรับปรุงข้อมูล จํานวน 8 ข้อมลู เช่น ข้อมูลตัวชี้วัดผลติภาพ ข้อมูล

เทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพ ข้อมูลโครงการหรอืมาตรการ
สนับสนุนภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเพิ่มผลติภาพ จํานวน 1 เรื่อง 
 บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลติภาพ จํานวน 2 เรื่อง 
 บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอตุสาหกรรม 4.0 

จํานวน 2 เรื่อง 
         

 
 



11 

   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

 
15 โครงการสร้างระบบข้อมูลและ

องค์ความรูด้้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนภัย 

1.2500 1.2500  1.2500  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ทีส่ําคัญ จํานวน 1 
รูปแบบ 

 พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิค จํานวน 5 ข้อมูล 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทั้งในและ
ต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการ
จัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า จํานวน 27 เรื่อง 

 แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐานระบบการจัดการทีส่าํคัญและ
จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ จํานวน 1 เรือ่ง 

 ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ
กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคทีส่ําคญัผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน  
9 ฉบับ 

16 โครงการจัดประชุมและกิจกรรม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-
Pacific Economic 
Cooperation: APEC)  
ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 

1.0000 1.0000   0.7041  70.41 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 จัดประชุมกลุ่มการหารือสาขาอตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive 

Dialogue Working Group: AD) จํานวน 2 ครั้ง 
 จัดประชุมกลุ่มการหารือสาขาอตุสาหกรรมเคมี (Chemical 

Dialogue Working Group: CD) จํานวน 1 ครั้ง 
 จัดประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Capacity 

Building Network) จํานวน 1 ครั้ง 
 จัดประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าว

สู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย
ทางธุรกิจ จํานวน 1 ครั้ง 

 จัดประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee 
on Trade and Investment: CTI) จํานวน 3 ครั้ง 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

17 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อน
บ้าน (กลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลติ
และห่วงโซ่อุปทานในระดับ
ภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค 
ACMECS) 

2.2000 2.1500  1.8275  85.00% 90.00 90.00  ดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมกีารตรวจรับ 
งานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2565 แตด่้วยข้อจํากดัของระบบ
การตดิตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้  
จึงทําให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565  

18 โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการประเมิน
สภาวการณ์และวิเคราะห์
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ 

3.2015 3.1000  3.1000  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค และศึกษา

ประเด็นทางเศรษฐกิจอตุสาหกรรมที่สําคัญ 
 ผลงานศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดัชนีอตุสาหกรรมเพื่อรองรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

8.8095 8.8000  8.8000  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 พัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดชันีอุตสาหกรรม จํานวน  

1 ระบบ 
 พัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ จํานวน 1 ระบบ 
 พัฒนาระบบจําลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation 

Process) ตามมาตรฐาน TSIC จํานวน 1 ระบบ 
 พัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอตุสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ 

จํานวน 1 ระบบ 
 พัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ 

RESTful จํานวน 1 รายการ 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

แผนงานบูรณาการพฒันาอุตสาหกรรมและ
บรกิารแห่งอนาคต 72.1263 71.2640 67.0453 94.08 89.44 89.44  

20 โครงการยกระดับสนิค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม 

20.0216 20.0216  20.0216  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน จํานวน  

20 ผลติภัณฑ์ 
 ยกระดับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ

นักรบอตุสาหกรรมพันธุ์ใหม่ จํานวน 31 สถานประกอบการ 
 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้สามารถผลติผลติภัณฑอ์าหารวีแกน  

จํานวน 10 ราย / 10 ผลิตภัณฑ์ 
 สถานประกอบการได้รับการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตร จํานวน 3 ราย / 3 ต้นแบบ 
 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความ

เชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บรโิภค จํานวน 28 ราย 
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป จํานวน 2 ผลติภัณฑ์ 

21 โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุ 
เชิงเทคนิค เพื่อการรองรับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(New S-Curve) 

7.0000 7.0000    7.0000  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสําหรับสิ่งทอเทคนิค

ทางการแพทย์ จํานวน 10 ผลติภัณฑ์ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ จํานวน 10 แห่ง 

22 โครงการยกระดับศกัยภาพ 
การผลติเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

4.1720 4.1720  4.1720  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ปรับปรุงประสทิธิภาพและผลติภาพการผลติของผู้ประกอบการ 

จํานวน 5 แห่ง 
 พัฒนาเทคโนโลยกีารผลติวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ จํานวน 4 

ผลติภัณฑ์ 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

23 โครงการสร้างนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 

9.5804 9.5804  9.5804  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ออกแบบหลักสตูรฝกึอบรม System Analyst จํานวน 1 หลักสตูร 
 ฝึกอบรม System Analyst 42 รายขึ้นทะเบียน System Analyst 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการขึ้นทะเบียน System Analyst จํานวน 
41 ราย 

 ออกแบบหลักสตูรฝกึอบรม System Developer จํานวน 4 หลักสูตร 
 ฝึกอบรม System Developer จํานวน 107 ราย ขึ้นทะเบียน 

System Developer จํานวน 102 ราย / 14 กิจการ 
24 โครงการปรับระบบการดําเนินงาน

ป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker) 

4.0000 4.0000  2.9963  74.91 67.00 67.00  ดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมีการตรวจรับ 
งานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2565 แตด่้วยข้อจํากดัของระบบ 
การตดิตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้  
จึงทําให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565  

 ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานการตรวจสอบระบบฯ และ
แอพพลิเคชั่นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือให้มีความสมบูรณ์ 
รวมถึงการอบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ. 

25 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม 

8.5998 8.5900  8.5900  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม จํานวน 

1 ระบบ ประกอบดว้ย  
- ระบบการนําเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form  
- ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตาม

สถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของ
ตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม  

- ระบบการตดิตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิด
ของเทคโนโลย ีBlockchain 

- ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
Application Programming Interface (API) 

- ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูล 
- ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
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   หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ

จัดสรร 1 
ตาม พ.ร.บ. 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ตาม 

สัญญาจ้าง 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 3 
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 

คําชี้แจง 

จํานวน  ร้อยละ 
(เทียบงบฯ 
สัญญาจ้าง) 

ผลสะสมไตรมาสที่ 4 
เทียบแผนไตรมาสที่ 4  

ผลสะสมไตรมาสที่ 4
เทียบแผนทั้งปี 

 

26 โครงการจัดทําดัชนี 
วัดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

6.9835 6.8000  6.8000  100.00 100.00 100.00 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
 ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัด
ระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม 

 สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ จํานวน 300 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ประกอบการ ภาครฐั และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 28 หน่วยงาน 

 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดชันีวัดระดับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรม พรอ้มทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จํานวน 10 อุตสาหกรรม 

27 โครงการตดิตามผลสัมฤทธิ์ 
การดําเนินโครงการภายใต้แผน
แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และผลติภาพการผลิตของ
ภาคอตุสาหกรรม  
พ.ศ. 2560-2564  

6.7690 6.2000  3.7200  60.00 72.00 72.00  ดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมกีารตรวจรับ 
งานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2565 แตด่้วยข้อจํากดัของระบบ 
การตดิตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้  
จึงทําให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565  

 ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานจัดทําแนวทางการเพิ่มผลติ
ภาพการผลติภาคอตุสาหกรรมในภาพรวมและแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทําข้อเสนอแนะทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) 

28 โครงการตดิตามและประเมินผล
การดําเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

5.0000 4.9000  4.1650  85.00 66.00 66.00  ดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมกีารตรวจรับ 
งานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2565 แตด่้วยข้อจํากดัของระบบ 
การตดิตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้  
จึงทําให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565  

 ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานการตรวจสอบระบบฯ ให้มี
ความสมบูรณ์ การตดิตามประเมินผลโครงการของไตรมาส 3 และ 
4 การประเมินผลสาํเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การจัดทํา
กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ แนวทาง 
(Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ให้มีความสมบูรณ์ 
และการสัมมนาเผยแพร่โครงการ 
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ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2. งบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินโครงการ จํานวน 1.0233 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 0.1610 ล้านบาท และแผนงาน 
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 0.8623 ล้านบาท   

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

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

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

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม
แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
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ภาคผนวก ก 
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5417  
ลว. 4 พฤศจิกายน 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กพข. เสนอผู้บริหาร
27 ตุลาคม 2564

 ทั้งนี้ รมว ลงนามวันที่
4 พฤศจิกายน 2564

3 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.

 - กพข.

4  (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.

กพข.

5 ร่างพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ซ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงการคลังที่ออกตามพระราช
ก าหนด รวม 26 ฉบับ

√ √ √ หนังสือ ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/6200 ลว 14 ธันวาคม 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

6 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณา
การพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

√ √ √ 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 
พิจารณาให้ความเห็นนชอบแล้ว ส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาด าเนินการต่อไป

กงป.

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

19



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 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.

 - กนย.

8 (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.

9  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การเทียบโอน
ผลลัพท์การเรียนรู้และประสบการณ์ตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 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.

10 (ร่าง)  พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย)

√ √ √ หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/1083 ลว 22 กมุภาพันธ์ 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กพข.

11  ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุง
ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อ
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการ
ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1084 ลว
 10 กมุภาพันธ์ 2567

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กพข.

12 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.
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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.

13 ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1899 ลว
 31 มีนาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นและมาตรการลดผลกระทบทาง
เศรษฐกจิ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณา กอ่นเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ตามบัญชา
นายกรัฐมนตรี

 - กนย.

14 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2488  
ลว 19 เมษายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กนย.

15  สรุปผลการพิจารณาและผลการด าเนินการ
เกีย่วกบัรายงานการพิจารณาศึกษ เร่ือง 
ข้อเสนอแนะสเชิงนโยบายในการแกไ้ข
ปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการ
ส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทย
สามารถไปท างานต่างประเทศได้

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2655  
ลว 26 เมษายน 2565

 เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณา เร่ือง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหากรณีนักบิน
ไทยว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบิน
ไทยสามารถไปท างานต่างประเทศได้ ต่อกระทรวง
แรงงานตามที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อรวบรวมเสนอ 
ครม. พิจารณาต่อไป

กพข.

16  การทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการด าเนินงานแผนงานบูรณา
การพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

√ √ หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/401 ลว. 27 เมย. 2565

 เสนอแนะความเห็นในการประชุมหารือกบั สศช. 
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ กลุ่มภารกจิด้านเศรษฐกจิฯ วุฒิสภา มีมติ
ให้ทบทวนตัวชี้วัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ สศช. 
พิจารณาด าเนินการต่อไป

กงป.

17 การขอจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2744  
ลว 2 พฤษภาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กขอ.

18  การด าเนินการของ สกท. ตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ
ไทย

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2814 ลว
 5 พฤษภาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.
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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.

19  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลด
เงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

√ √ √ บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/480
 ลว 12 พฤษภาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วส่งเร่ืองให้ กม.สปอ. ด าเนินการเสนอความเห็น
ดังกล่าวต่อส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม. 
พิจารณาต่อไป

 -  กขอ.

20  ขออนุมัติผ่อนผันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชาย
เลนเพื่อกอ่สร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

√ √ √ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3776 ลว
 24 พฤษภาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.

21 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) 
Re-Open ธุรกจิโรงแรมและ Supply 
Chair ของโรงแรม

√ √ √ หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/6160 ลว 12 กรกฎาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.

22 ขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ
สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

√ √ √ หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/8377 ลว 30 สิงหาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.

23 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ 
สศอ.

√ √  บันทึก กม. ที่ อก 0802/535          
ลว 1 กย. 2565

 - จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ 
สศอ. เพื่อเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สศอ. เสนอ 
ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว น าเรียน ปกอ. 
ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาและมอบหมาย กยผ.สปอ. 
น าไปรวบรวมเป็นภาพรวม อก. น าเสนอ รวอ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 - กงป.

24  แผนด้านการอดุมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 
2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2566-2570 และ (ร่าง) แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ พ.ศ. 2566-2570

√ √ √ หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/8960 ลว 6 กนัายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.
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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.

25  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับปรับปรุง

√ √ √ หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/9528 ลว 13 กนัยายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กนย.

26 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี                 
    (พ.ศ. 2566-2570) ของ สศอ.

√ √ บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/571       ลว
 14 กนัยายน  2565

 - จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ของ สศอ.ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการ ให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ และแผนฯ ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง
 เพื่อเป็นนโยบายในการด าเนินงานของหน่วยงาน เสนอ
 ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และแจ้ง
หน่วยงานใน สศอ. พิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้องต่อไป

 - กงป.

27  ร่างกฏกระทรวงการควบคุมการขนส่งของ
ที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ. ....

√ √  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/917 ลว 20 กนัยายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เรียน ลมอ. หน่วยงานหลักในการเสนอน าเรียน รวอ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน เลขาธิการ ครม. เพื่อ
รวบรวมเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

 - กพข.

28  การร่วมรับรองเอกสารชุดเคร่ืองมือการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสตรี
วิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย
ย่อย ในระดับชาติ (Strengthening 
Women' Entrepreneurship in National 
MSME Policies and Action Plans)

√ √ √ หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0802/9948 ลว 20 กนัยายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.
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แบบฟอร์ม
 2

สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร 
อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

1 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบบ
รีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธี
จุม่ร้อน

  บันทึก กร.1  ที่ อก 0803/608
ลว. 15 ตุลาคม 2564
บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/950
ลว. 15 ตุลาคม 2564

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ได้มีหนังสือ
ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเหล็กกล้าทรง
แบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุม่ร้อน
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
3. กร.๑ ได้พิจารณา จัดท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็น
ดังกล่าวแล้ว

2 การพิจารณาราคาจ าหน่าย
ภายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้งคัน 
(CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากร
ขาเข้าเพื่อทดลองตลาด

  บันทึก กร.1  ที่ อก 0803/627
ลว. 25 ตุลาคม 2564
หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/1070
ลว. 28 ตุลาคม 2564

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้พิจารณา
ราคาจ าหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU)
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจ าหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU
 ที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ที่แจ้งมา และขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

3 การร่วมทุนต้ังโรงงานผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าและ
จ าหน่ายในประเทศระหว่างบริษัท
 New 
Energy Way จ ากดั (NEW) และ
บริษัท 
Hozon New Energy 
Automobile จ ากดั
(NEAHA)

   บันทึก กร.1  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/676
ลว. 11 พฤศจิกายน 2564
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1038
ลว. 11 พฤศจิกายน 2564

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดท าค ากล่าวและนโยบายการ
สนับสนุนของภาครัฐส าหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า ส าหรับ ชรอ.
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณา จัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็น
ที่เกีย่วกบันโยบาย มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ
และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อประกอบการเข้าพบ ชรอ. และขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน 
หสร. เพื่อน าเรียน ชรอ. ใช้ประกอบการหารือ

หมายเหตุ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

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

4 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่าง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ตัวเป่าผม
 : ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะ
พลังงาน

  บันทึก กร.1  ที่ อก 0803/756
ลว. 30 พฤศจิกายน 2564
บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1103
ลว. 1 ธันวาคม 2564

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็น
เกีย่วกบัร่างมาตรฐานzลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมตัวเป่าผม : ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะ
พลังงาน
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็น
ดังกล่าวแล้ว

5 การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
เร่ือง การน ารถยนต์ที่ขับเคล่ือน
ด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ามาใช้ในราชการ

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/773
ลว. 3 ธันวาคม 2564
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1118
ลว.  7 ธันวาคม 2564
บันทึก อก. สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก  
0803/1118
ลว.  8 ธันวาคม 2564
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/ 6204
ลว.  14 ธันวาคม 2564

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การน ารถยนต์ที่
ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ซ่ึงเสนอโดยส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. / ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. / ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 
พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามใน
บันทึกน าเรียน ปกอ. 
4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. ต่อไป
5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

6 การพิจารณาเกีย่วกบัการก าหนด
มาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบ
ความปลอดภัย
เชิงป้องกนักอ่นเกดิเหตุ (Active 
Safety)

  บันทึก กร.1  ที่ อก 0803/891
ลว. 30 ธันวาคม 2564
บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1514
ลว. 30 ธันวาคม 2564

1. กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. พิจารณาความเห็นเกีย่วกบัการก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกนักอ่นเกดิเหตุ 
(Active Safety)
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าข้อมูลและความเห็นดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก 
ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อ
แจ้งความเห็นดังกล่าว
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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 กร.1  ที่ อก 0803/37
ลว. 18 มกราคม 2565
บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/55
ลว. 19 มกราคม 2565

1. สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้มีหนังสือ ขอเข้าพบ 
ปกอ. เพื่อหารือเร่ืองปัญหาการขาดแคลชิปวงจรรวม และปกอ. มอบหมายให้ รปอ.
หกต. พิจารณาด าเนินการ โดย รปอ.หกต. มอบหมายให้ กพร. และ สศอ. 
ด าเนินการจัดประชุมหารือเร่ืองการอ านวยความสะดวกการท า Drop Shipment 
กบัหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 และสถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ ได้เชิญหน่วยงาน ที่เกีย่วข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อหารือเร่ืองปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม จ านวน 3 คร้ัง โดยสรุป
สาระส าคัญของการประชุม  ดังนี้ 1) เรียกร้องให้ภาครัฐแกไ้ขกฎระเบียบเร่ือง Drop 
Shipmen 2) การขาดแคลนชิปวงจรรวม (IC) ส่งผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่อง ท าให้ต้องจัดซ้ือ IC
 ในราคาที่สูงขึ้น และใช้ระยะเวลาในการส่ังซ้ือนานขึ้น
4. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกเพื่อรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานเร่ือง การ
ขาดแคลนชิปวงจรรวม และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในบันทึกน าเรียน
 ปกอ. เพื่อทราบ

8 ร่างประกาศส านักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม 
เร่ือง กระบวนการผลิตที่เป็น
สาระส าคัญของ
ของในเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรหรือในเขตประกอบการ
เสรีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/42
ลว. 19 มกราคม 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/78
ลว. 26 มกราคม 2565
บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/78
ลว. 27 มกราคม 2565

1. กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
การลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกดั
อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการประสาน กร.2 ยกร่างประกาศส านักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม เร่ือง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของของในเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่ ผศอ. จะได้ลงนามในประกาศส านักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมต่อไป
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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 มติคณะกรรมการนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ คร้ังที่ 3/2564 และคร้ัง
ที่ 1/2565

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/126
ลว. 11 กมุภาพันธ์ 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/145
ลว. 14 กมุภาพันธ์ 2565
บันทึก อก. สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 
0803/145
ลว. 14 กมุภาพันธ์ 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/94
ลว. 14 กมุภาพันธ์ 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2564 
และคร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน
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 าความเห็นในส่วนที่เกีย่วข้อง และ
เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

10 สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทยและ
คณะผู้วิจัยจาก Japan 
International Cooperation 
Agency (JICA) เข้าพบผู้บริหาร
กระทรวงอตุสาหกรรม

   บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/150
ลว. 22 กมุภาพันธ์ 2565
บันทึก สศอ.  ที่ อก 0803/180 
ลว. 23 กมุภาพันธ์ 2565

1. สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยขอเข้าพบ ปกอ. หารือเกีย่วกบั
สถานการณ์ปัจจุบันสถานภาพ และประเด็นการด าเนินการต่อความเป็นกลาง ของ
คาร์บอนในประเทศไทย
2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
4. กร.1 จัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการหารือของ
ผู้บริหารกระทรวงอตุสาหกรรมและสถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยโดย
เสนอ ผศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

11 คณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์
 มอเตอร์ 
ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.

   บันทึก กร.1  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/
177 ลว. 3 มีนาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/
232 ลว. 3 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ.  จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้า
พบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ใน
ประเด็นเกีย่วกบัแผนการลงทุนผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนในระดับเซลล์ในประเทศ
ไทย
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการ
หารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ  ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึก
เรียน 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

12 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 ฟินโนล่าร์
(ไทยแลนด์) ขอเข้าพบ รวอ.

   บันทึก กร.1  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/182
ลว. 3 มีนาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/236
ลว. 4 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้า
พบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์) เพื่อ
ขอค าแนะน าและแนวทางการลงทุนเพื่อการขยายธุรกจิในอนาคตของ บริษัท ฟินโน
ล่าร์ (ไทยแลนด์)
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการ
หารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึก
เรียน หสร. 
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อน าเรียน 
รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

13 คณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอม็
ดับเบิลยู กรุ๊ป
ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.

   บันทึก กร.1  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/
182 ลว. 3 มีนาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/
236 ลว. 4 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้า
พบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอม็ดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย 
เพื่อขอทราบแนวทางการส่งเสริมให้เกดิการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และประกาศ สศอ. 
เร่ือง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขต
ประกอบการเสรี
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการ
หารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ  ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึก
เรียน 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

14 ประกาศส านักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (ฉบับที่ 2)

  บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/266
ลว. 8 เมษายน 2565
ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (ฉบับที่ 2)

1. กร.1 (ฝ่ายเลขานุการ) ได้ประสานกรมสรรพากร และ กองกฎหมาย อก. เกีย่วกบั
แนวทางการด าเนินการของประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 2
 มีนาคม 2565 และได้ยก (ร่าง) ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 
2) โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กม.สปอ. และจัดท าบันทึกและหนังสือขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) จาก
คณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
2. คณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมฯ (ฉบับ
ที่ 2) 
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึก โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศพิจารณาลงนามใน
ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2)
4. ผศอ. เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(ฉบับที่ 2)

15 ประกาศคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมัติ
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการออก
หนังสือรับรองเคร่ืองจักรและ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุน
ในระบบ
อตัโนมัติ

  บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมัติ ที่ อก 0803/275 
ลว. 12 เมษายน 2565
บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมัติ ที่ อก 0803/380
ลว. 18 เมษายน 2565
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมัติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรอง
เคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
โครงการลงทุนในระบบ อตัโนมัติ ลว. 19 
เมษายน พ.ศ. 2565

1. กร.1 และฝ่ายเลขานุการร่วม (สถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบัน ไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนิกส์) ได้ด าเนินการหารือรายละเอยีดในการ จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะ
กรรมการฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองเคร่ืองจักรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอตัโนมัติ กบักองกฎหมาย อก. 
และได้น าเสนอร่างประกาศคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ CoRE เมื่อ
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะ
กรรมการฯ และจัดท าบันทึก โดยน าเสนอ รศอ.กฤศ (กรรมการและเลขานุการร่วม) 
เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน รปอ.หกต. (ประธานกรรมการ
เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ) พิจารณาลง
นามในประกาศ 
2. รศอ.กฤศ (กรรมการและเลขานุการร่วม) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม
ในบันทึกเรียน รปอ.หกต
3. รปอ.หกต เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม
โครงการลงทุนในระบบอตัโนมัติ
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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

16 การพิจารณารายงานการ
พิจารณาศึกษา เร่ือง 
แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ 
ของคณะ
กรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/330
ลว. 9 พฤษภาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/460
ลว. 10 พฤษภาคม 2565
บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/460
ลว. 11 พฤษภาคม 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/3786
ลว. 24 พฤษภาคม 2565

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกลู) ส่ังและปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี มีค าส่ังให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการ
พิจารณาศึกษา เร่ือง แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
เชิงพาณิชย์ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ ดังกล่าวร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด าเนินการเกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าวในภาพรวม เพื่อน า เสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
2. กร.1 พิจารณาด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ ประสาน สมอ. เพื่อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในส่วนที่
เกีย่วข้อง และและจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามใน
บันทึกน าเรียน ปกอ.ผ่าน รศอ.กฤศ
3. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. ให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอความเห็นที่เกีย่วข้อง
 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

17 ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ประจ าปีส าหรับรถ
ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียว
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.
 ....

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/412
ลว. 16 มิถุนายน 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/582
ลว. 17 มิถุนายน 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/582
ลว. 20 มิถุนายน 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4932
ลว. 21 มิถุนายน 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถที่ขับเคล่ือนด้วย
พลังงานไฟฟ้า เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ซ่ึงเสนอโดย
กระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา  ของคณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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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

18 การพิจารณาราคาจ าหน่าย
ภายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้งคัน 
(CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากร
ขาเข้า เพื่อทดลองตลาด

  บันทึก กร.1  ที่ อก 0803/466
ลว. 6 กรกฎาคม 2565
หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/661
ลว. 8 กรกฎาคม 2565

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือขอให้ สศอ. พิจารณาความ
เหมาะสมของราคาจ าหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้ง
คัน (CBU)
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจ าหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU
 ที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่แจ้งมาและจัดท า
บันทึก เพื่อขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

19 การพิจารณารายงานการ
พิจารณาศึกษา 
เร่ือง มาตรการสนับสนุนสายการ
บินของไทยภายใต้นโยบายการ
เปิดน่านฟ้าเสรีของ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/485
ลว. 21 กรกฎาคม 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/708
ลว. 22 กรกฎาคม 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/708
ลว. 25 กรกฎาคม 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/7100
ลว. 2 สิงหาคม 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกลู) 
ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีค าส่ังให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงาน
หลักรับรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง มาตรการสนับสนุนสายการบินของไทย
ภายใต้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ดังกล่าว
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และสรุปผลการพิจารณา หรือผลการด าเนินการเกีย่วกบั
เร่ืองดังกล่าวในภาพรวม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกีย่วข้อง และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 เพื่อเสนอความเห็นที่เกีย่วข้องเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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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

20 การพิจารณาขออนุมัติเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรการ
สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

  บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/537
ลว. 11 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ. กร.1  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/7
ลว. 16 สิงหาคม 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ กยผ.สปอ. และ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ  เพื่อให้ กร.1 จัดส่งความเห็นในส่วนที่เกีย่วข้อง ให้ 
ผอ.กยผ.สปอ. พิจารณาด าเนินการต่อไป
7. ผอ.กร.1 ลงนามในบันทึกเรียน ผอ.กยผ.สปอ.

21 การพิจารณาการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์การด าเนินธุรกจิของ
บริษัท อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 
จ ากดั

   บันทึก กร.1 ลับ ด่วนที่สุด 
ที่ อก 0803/(ล)24 ลว. 30 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ.  ลับ ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/(ล)67 ลว. 31 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ.  ลับ ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/(ล)67 ลว. 2 กนัยายน 2565
หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/8962 ลว. 6 กนัยายน 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกจิของบริษัท อแีกท ได
มอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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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

22 การพิจารณาขอทบทวน
คณะรัฐมนตรีในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา
เพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา
 1 ปี (Medical Treatment 
Visa) รหัส Non - MT

   บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/574
ลว. 31 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/845
ลว. 31 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/845
ลว. 2 กนัยายน 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/8961
ลว. 6 กนัยายน 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ขอทบทวนคณะรัฐมนตรีในการก าหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลง
ตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non -
 MT ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และ
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65  ของ 
พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดย
ด่วน    โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ. พิจารณา
ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน 
รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ 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 างานขับเคล่ือนการเพิ่มมูลค่า
ปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23
 กนัยายน 2564 มอบหมายให้ สศอ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ  จัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ขับเคล่ือนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์ม
น  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 (พล
เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบาย
ปาล์มน  ามันแห่งชาติ

-

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

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
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

3 ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 804/1074
ลว. 22 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ 
ลว.     

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของ กษ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึก
เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย กบักระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ
อปุทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความ
ร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึก
เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-

35



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย กบักระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ
อปุทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความ
ร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึก
เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 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 
การขับเคล่ือนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์ม
น  ามันและน  ามันปาล์ท (การเพิ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 2 
ผลิตภัณฑ์) และเข้าร่วมชี แจงในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ ครั งที่ 
1/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ ท าเนียบ
รัฐบาล
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

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อป้องกนัโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า
 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ 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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบกูยื้มเงินเพื่อส ารองเผ่ือ
สภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศ
ไทย ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน 
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 
รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

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 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเสนอความเห็นส าหรับประเด็นที่
เกีย่วข้อง 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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั งที่ 1/2565  
ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม. 

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

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 เพื่อกรมการค้าต่างประเทศจะได้รวบรวมข้อมูล
ส าหรับการแกต่้างและการตอบแบบสอบถามกรณี
ดังกล่าว 
2. กร.2 ด าเนินการจัดท ารายละเอยีดโครงการภายใต้
นโยบายเศรษฐกจิชีวภาพที่ีีเกีย่วข้องกบัน  ามันปาล์มที่ถูก
กล่าวหา น าเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศเพื่อด าเนินการต่อไป

-

12 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565

   หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/337 
ลว. 30 ม.ีค. 65

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ
ร่วม ในคณะอกุรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด  
ได้รับมอบหมายให้ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ให้ สศก. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติส าหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั งที่ 1/2565 ซ่ึงก าหนดจัด
ประชุมในเดือนเมษายน 2565 
2. กร.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ
เพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร เพื่อด าเนินการ
ต่อไป

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

13 การเข้าพบและหารือ พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ของประธานชมรมปลูก
ปาล์มน  ามันแห่งประเทศไทย และแกนน า
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

    บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/419
ลว. 28 เม.ย. 65

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ใน
คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์มทั งระบบ ได้รับ
การประสานจากประธานอนุกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถฯ (พลต ารวจเอก ดร.ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมหารือร่วมกบัแกนน าเกษตรกรเกีย่วกบัแนว
ทางการพัฒนาอตุสาหกรรมปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม 
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65 ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยประธานฯ 
มอบหมายให้ผู้แทนเกษตรกรรวบรวมปัญหา/
ข้อเสนอแนะ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทั งปัญหาลานเทและ
โรงงานเพื่อก าหนดเป็นข้อส่ังการให้แต่ละจังหวัดปฏิบัติ/
ควบคุม/ก ากบัดูแลลานเทและโรงงาน 
2. กร.2 จัดท ารายงานผลการเข้าพบและหารือ เรียน 
ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน 
ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไปตามที่
ได้รับมอบหมาย

- สศอ. ในฐานะฝ่าย
เลขาฯ 
คณะอนุกรรมการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมปาล์ม
น  ามันและน  ามันปาล์ม
ทั งระบบ
นับเป็นตัวชี วัดผลผลิต

14 การเข้าร่วมโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64
 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกกอ่น 1 
เมษายน 2563 และเกบ็เกีย่วหลังวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)

   1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/451
 ลว. 6 พ.ค. 65 
และ 10 พ.ค. 65
2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0804/3242 ลว. 12 พ.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง การเข้าร่วมโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกร
ที่มีวันเพาะปลูกกอ่น 1 เมษายน 2563 และเกบ็เกีย่วหลัง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)  ของ พณ. เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดย
ด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม.

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

15 ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2564/65 เพิ่มเติม

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/462
ลว. 10 พ.ค. 65 และ 11 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/3774 
ลว. 24 พ.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม ของ พณ. เพื่อ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม.

-

16 (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น  าจืด
พันธ์ุไทย (Crocodylus siamensis) ต่อ
ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั งที่ 19 (CITES 
CoP19)

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/525
ลว. 25 และ 26 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/4097
ลว. 31 พ.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น  าจืด
พันธ์ุไทย (Corcodylus siamensis) ต่อที่ประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั งที่ 19 (CITES CoP19) ของ
 กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดย
ด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม.

-

17 ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่อง
เกษตรกรผู้เลี ยงกุง้ทะเล ปี 2565 ระยะที่
 1 ของกรมประมง

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/592
ลว. 20 และ 21 ม.ิย. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/5518
ลว. 30 ม.ิย. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้อง เร่ือง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี ยงกุง้
ทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง ของ กษ. เพื่อ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม.

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

18 การพิจารณาประเด็นการส่งเสริม
อตุสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก
หรือที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพื่อป้องกนั
อนัตรายในประเทศ

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/587
ลว. 20 ม.ิย. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ประเด็น การส่งเสริมอตุสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับ
เด็กหรือที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพื่อป้องกนัอนัตรายใน
ประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
สภาผู้แทนราษฎร โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน 
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึก
เรียน ลมอ. เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป

-

19 การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542

   บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล.2  
ลว. 1 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล.53
ลว. 1 และ 5 ก.ค. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6159
ลว. 12 ก.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการ ครม.

-

20 ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. ....

   บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/293
ลว. 11 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/674
ลว. 12 และ 18 ก.ค. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6572
ลว. 25 ก.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกีย่วข้องเร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
สุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง
นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ.
 พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม.

-

21 ร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน    บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/325ลว.
 1 ส.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/743
ลว. 4 และ 5 ส.ค. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/7649
ลว. 10 ส.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง 
ร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน ตามที่ส านักงาน
เลขาธการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึก
เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต่อการด าเนินงาน

22 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง 
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิชีวภาพ 
(Bioeconomuy Industry) ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการ
อตุสาหกรรม วุฒิสภา

   บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/339ลว.
 9 ส.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/764
ลว. 10 และ 11 ส.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/8378
ลว. 30 ส.ค. 65

1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานการ
พิจารณาศึกษา เร่ือง อตุสาหกรรมเศรษฐกจิชีวภาพ 
(Bioeconomy Industry) ของคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอตุสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ด าเนินการเกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ 
สลค.
2. กร.2 ได้ด าเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพื่อขอทราบความเห็น และประมวลเป็นภาพรวมพร้อม
ทั งข้อเสนอแนะ เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณา
ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน 
รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม. 

-

23 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความ
มั่นคงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565 และ
เอกสารที่เกีย่วข้อง

   บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/351
ลว. 17 ส.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/792
ลว. 18 และ 19 ส.ค. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/8379
ลว. 30 ส.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง 
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค
 ประจ าปี 2565 และเอกสารที่เกีย่วข้อง ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-

24 โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และ
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 2565/66

   บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/447
ลว. 26 ก.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/932
ลว. 26 และ 27 ก.ย. 65 
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง 
โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อม
มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2565/66 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณา
ของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.
ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ห
ศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-
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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) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   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) 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

3 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และ
แผนการด าเนินงานคณะท างานขับเคล่ือนโครงการ
เมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม 
แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็นของ 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 างานขับเคล่ือน
โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม 
แผนงาน IMT-GT 

   ไม่มี

4 ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศกบันายชอง อยึ-ยง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

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
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอตุสาหกรรม
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

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

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 าหรับการทบทวนนโยบาย
การค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
การพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมในสาขาที่มีศักยภาพ
ร่วมกนั ได้แก ่การผลิตยานยนต์พลังงานสะอาด เคร่ืองจักรกล
อจัฉริยะ และดิจิทัลผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเขตเศรษฐกจิ 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 าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์
ปุตราจายา 2040 ของเอเปค เพื่อให้เกดิผลเป็นรูปธรรม

ไม่มี ไม่มี

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 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

8 ความเห็นต่อร่างเอกสารรายการกจิกรรมเพื่อเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - 
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 าหรับร่างเอกสาร
รายการกจิกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน - อนิเดีย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายใต้
กจิกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ ได้แก ่เทศกาล Startup 
อาเซียน-อนิเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัมนาความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกจิระหว่างอาเซียนและอนิเดีย

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

9 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิ
เอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง ในช่วงที่ไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และ
ข้อคิดเห็นของ 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 าหรับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผุ้น าเขตเศรษฐกจิ
เอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 เวลา
 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนของ
ความคืบหน้าในการด าเนินงานในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ได้แก ่การอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนและ
ครอบคลุมและการเตรียมการด้านพิธีการ

ไม่มี ไม่มี

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 ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on 
Enhancing Green and Sustainable Development 
Cooperation)ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยเฉพาะการ
พัฒนาความร่วมมือด้าน BCG เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

11 รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะ
การเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 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 าหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการด้าน
สารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 คร้ังที่ 
1/2564 และเสนอความเห็นเกีย่วกบัสารัตถะการเป็นประธาน
บิมสเทคของไทยในปี 2564 คร้ังที่ 1/2564 ในส่วนของการ
จัดต้ัง BIMSTEC Start-up Hub รวมทั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการใน
สาขาที่ 3 การค้า การลงทุน และการพัฒนา และร่วมเป็นหน่วย
สนับสนุนในสาขาที่ 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

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

14 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ า
โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่ 2

 P  P  P บันทึก อก. ที่ อก 0806/899 ลว. 1 ต.ค. 65
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
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 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 ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดท า
กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ภายใต้
องค์การการค้าโลก

 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 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่
จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 
และ คร้ังที่ 39 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่
เกีย่วข้อง

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

19 ความเห็นต่อสิงคโปร์ขอเพิ่มต าแหน่งนักการทูตจาก
 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
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

20 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agree 
Minutes) ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-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

 

22 ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed 
Minutes) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี 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) 
ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
 ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

23 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้าน
ช้าง 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. 64
บันทึก 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
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 าถามต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับ
การทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของมอริเซียส 
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมระหว่าง
ไทยและมอริเชียสต่อไป

ไม่มี ไม่มี

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

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกจิระหว่าง
ไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังที่ 1 โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนา 
Startup และ SMEs รวมถึงความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกจิ
พิเศษให้เกดิผลเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

26 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 
ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ความเห็นและ
ประเด็นค 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 าหรับการทบทวนนโยบาย
การค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ในส่วนของ
นโยบาย กฎระเบียบ ตัวชี้วัด และการจัดล าดับความส าคัญของ
สาขาอตุสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรม การค้า และการลงทุน

ไม่มี ไม่มี

27 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะ
รับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 32 และ
การประชุมผู้น 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

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองใน
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 32 และการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกจิเอเปค คร้ังที่ 28 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือกบัสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปค ส าหรับ
การฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
โควิด-19และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกจิสีเขียว 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

28 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 
ภายใต้ WTO ของบาห์เรน ความเห็นและประเด็น
ค 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 าถามต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับ
การทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของบาห์เรน 
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการค านวณสัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายใต้
กฎถิ่นก าเนิดสินค้าหกไทยและบาห์เรนจะร้ือฟื้นการเจรจา
จัดท าความตกลงการค้าเสรีในอนาคต

ไม่มี ไม่มี

29 ความเห็นต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-
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 าถามต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับ
ร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์
นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในการ
ผลักดันสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกบัการพัฒนา
อตุสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก ่ยานยนต์
สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ เศรษฐกจิชีวภาพ เภสัช
ภัณฑ์ อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเซมิคอนดัก
เตอร์ ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มี ไม่มี

30 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความ  ตกลง
ว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจ านง
ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟฟ้า 
ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

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
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 ่อตุสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
อตุสาหกรรมดิจิทัล เพื่อน าไปสู้การพัฒนาอตุสาหกรรมร่วมกนั

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 าความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 เมืองกลาสโกว์ 
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) การประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกยีวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคี
ความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอืน่ที่
เกีย่วข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในประเด็นการ
แกไ้ขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมด้านการลดกา๊ซเรือนกระจกที่มี
ผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม

ไม่มี ไม่มี

35 ความเห็นต่อร่างพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร
 (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 (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระ
ราชก าหนด รวม 26 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

   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

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 พฤติกรรม
ผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบัภาคการผลิตของ
ประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing 
Sector)

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ในกจิกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การประชุม/รับ
ฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกีย่วข้อง 2) 
การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และ 3) การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ไม่มี

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 ากดัการเข้าซ้ือกจิการของกลุ่มทุนต่างชาติ
ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรพิจารณา
กฎเกณฑ์และมาตรการที่มีความจ าเป็นควบคู่ไปด้วย

ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกบั
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความ
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

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 และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบัภาคการผลิต
ของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing 
Sector) ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

   ไม่มี

46 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint 
Press Statement) ส าหรับการเยือน ประเทศไทย
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ
ความเห็นของ 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 าหรับร่างเอกสาร
แถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ส าหรับการเยือน 
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
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เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
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หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

47 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-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

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 าหรับการเจรจา
ด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

   ไม่มี

49 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้าน
ช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 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 และสถานเอคอคัร
ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 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 าหรับร่างข้อเสนอ
โครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค เกีย่วกบัการใช้งบประมาณ
ในรูปแบบของการออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงมีความสอดคล้อง
กบันโยบายการขับเคล่ือน BCG Model และการด าเนินงาน
การพัฒนาอตุสาหกรรมสีเขียวและเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

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

54



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

52 ความเห็นต่อข้อสงวน ข้อยืดหยุ่น และ/หรือ
ระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณีความ
ตกลง 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 ข้อยืดหยุ่น
 และ/หรือระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณีความ
ตกลง 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 าหรับการ
ทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของ
ปานามา

   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 และ
เร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อ อทป.อต. ส าหรับข้อคิดเห็นประกอบการ
ประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF) 
2018-2021 ของ UNIDO

   ไม่มี

56 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-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
ร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
อปุทานของอาเซียนฯ

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 าหรับร่าง
บัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ด าเนินการกบัมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้
แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อปุทานของอาเซียน

   ไม่มี

55



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 
เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญติบ
โตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 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)ี

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 ได้แก่
 สาขาเศรษฐกจิดิจิทัล เพิ่มเติมสาขาแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช 
สาขาเศรษฐกจิสีเขียว เพิ่มเติมสาขาอตุสาหกรรมส่ิงแวดล้อม 
และสาขาความร่วมมือข้ามสาขา เพิ่มเติมการศึกษาการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อบูรณาการยกระดับความ
ร่วมมือให้เกดิประโยชน์สูงสุด

ไม่มี

61 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดท ารายงายเขต
เศรษฐกจิ (IERs) ส าหรับการจัดท ารายงานนโยบาย
เศรษฐกจิเอเปค ประจ าปี 2565 เร่ือง การปฏิรูป
โครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรง

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 านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรง

ไม่มี

62 ความเห็น/ข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมเป็น 
Co-sponsor โครงการเศรษฐกจิหมุนเวียน: 
ความส าคัญของขยะอเิล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค

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/ขยายไปยังสมาชิกเขต
เศรษฐกจิเอเปคได้ต่อไป

ไม่มี

56



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

63 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
 เพื่อเตรียมกการจัดประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิ
เอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง ในช่วงที่ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565
 คร้ังที่ 1/2565 และข้อคิดเห็นของ 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 ในช่วงที่ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1/2565 
วันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา13.30-16.30  น. ประชุมผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Zoom) และการรายงานผลการ
ด าเนินงานของ สศอ. ทีเกีย่วข้องกบัด้านสารัตถะและการ
ประชาสัมพันธ์

ไม่มี

64 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ัง
ศูนย์นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี

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 ในสาขา
อตุสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

65 ความเห็นต่อข้อมูลและข้อเสนอส าหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐเคนยา 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 าหรับ
การด าเนินความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกบัเคนยา ได้แก ่การ
จัดท าบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ด้านเหมืองแร่และมาตรฐาน และ
 ข้อเสนอความร่วมมือสาขาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป การ
เจียระไนพลอย และ SMEs

ไม่มี

66 ความเห็นต่อการจัดท าและลงนามเอกสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ 
(Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกบัสหภาพ
ยุโรปของกจิกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ 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) 
ระหว่างอาเซียนกบัสหภาพยุโรปของกจิกรรมการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ 
ARISE Plus  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

57



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนิน
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป 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 าหรับร่างเอกสาร
แผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-
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-สหราช
อาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement
 the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership 
(2022-2026)

   ไม่มี

70 ความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี
 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 าหรับร่าง
ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน

   ไม่มี

58



สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

72 ความเห็นต่อข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมการด้านสารัตะส 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. 65
หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1488
ลว. 9 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อมูลความคืบหน้า
การด าเนินงาน และประเด็นปัญหาอปุสรรคทางการค้าที่คาดว่า
เวียดนามอาจหยิบยกขึ้นหารือเพื่อเตรียมการด้านสารัตะส าหรับ
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม 
คร้ังที่ 4

   ไม่มี

73 ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวก
สาม 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 าหรับชข้อคิดเห็น
ต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ.2023-2027

   ไม่มี

74 ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกบั
มาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้
แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
อปุทานของอาเซียนฯ

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 าหรับร่าง
บัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของ
ห่วงโซ่อปุทานของอาเซียนในพิกดัอตัราศุลกากรที่เกีย่วข้องกบั
สินค้าอตุสาหกรรม

   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. 65
หนังสือ 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 ฉบับที่
ใช้ส าหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงฯ

   ไม่มี

76 ความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเร่ิมการเจรจา
ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(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. 65
บันทึก 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) และร่าง
เอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

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) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวางซี
จะหยิบยกในการประชุมคณะท 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) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวาง
ซีจะหยิบยกในการประชุมคณะท างานไทย - กวางซี คร้ังที่ 4 ใน
ส่วนของสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของไทยตาม
นโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมายร่วมกนั ได้แก ่ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน เภสัชภัณฑ์เพื่อการแพทย์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอตุสาหกรรมและ
พาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอนิเดีย เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 เพื่อใช้ประกอบการวาง
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมระหว่างไทย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไม่มี ไม่มี
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ
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81 ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก 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

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027 โดยเพิ่มเติมในส่วนของ
ความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและการค้า เพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืน

ไม่มี ไม่มี

82 ข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุมผู้น าบิม
เทค 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 าหรับร่าง
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero Draft)ใน
ส่วนของประเด็นส าคัญ "Open to All Oportutities" เพื่อให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดท าความตก
ลงการค้าเสรีเอเปค (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 าหรับการ
ทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review :TPR) 
เกีย่วกบัความชัดเจนของอากรตามกฎหมาย (Regulatory 
Duty: RD) และภาษีศุลกากรเพิ่ม (Addition Custom Duty: 
ACD) เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางเจรจาจัดท าความตกลง
การค้าเสรีไทย-ปากสีถาน

ไม่มี ไม่มี

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) โดย
เพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกจิกรรมการสร้างความร่วมมือ
กบัมองโกเลีย อาทิ การแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินการตามแผนงาน

ไม่มี ไม่มี
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

การด าเนินงาน

86 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะท างานร่วมระหว่าง
ไทยกบัคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิยูเรเซีย 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

89 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น า คร้ังที่ 13 แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit)

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/153
ลว. 30 ม.ีค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/322
ลว. 30 ม.ีค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/2100
ลว. 5 เม.ย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น า คร้ังที่ 13 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th 
IMT-GT Summit) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

90 ความเห็นต่อการแกไ้ขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นก าเนิด
สินค้าเฉพาะรายสินค้า) เร่ืองการปรับโอนพิกดั
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากฉบับปี 2002 เป็น
ฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะราย
สินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิ
อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/169
ลว. 7 เม.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/352
ลว. 8 เม.ย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/352
ลว. 11 เม.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2429
ลว. 12เม.ย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการปรับโอนพิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมน์จาก
ฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะราย
สินค้าภายใต้ AJCEP เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

91 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือในโอกาสการ
เยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/90
ลว. 25 เม.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/405
ลว. 25 เม.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2654
ลว. 26 เม.ย. 65
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและ
ประเด็นหารือในโอกาสเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ใน
ประเด็นการยกระดับอตุสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า นโยบาย
เศรษฐกจิ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups

   ไม่มี

92 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2023-2027)

P  P P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/376
ลว. 18 เม.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/2506
ลว. 20 เม.ย. 65
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
(ค.ศ. 2023-2027) ในประเด็นการเพิ่มเติมสาขาส าคัญภายใต้
ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิต ได้แก ่ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักรกล และ
เคมีภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือภายใต้
เกษตรกรรมในส่วนของการเพิ่มผลิตภาพด้านการเกษตร

ไม่มี

93 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้า
เอเปค ปี 2565 (Second draft)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/193
ลว. 27 เม.ย. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/400
ลว. 27 เม.ย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 โดยเพิ่มเติมใน
ประเด็นการด าเนินภารกจิด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ย่ังยืน
ร่วมกบัสมาชิกเอเปค ได้แก ่กลุ่มหารือสาขาอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Dialogue : AD) และกลุ่มการหารือสาขา
อตุสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue : CD)

ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

94 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 
คร้ังที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์

P P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/162
ลว. 5 เม.ย. 65
หนังสือ สศอ ด่วน ที่ อก 0806/256
ลว. 7 เม.ย. 65  
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับการ
ทบทวนนโยบายการค้า (TPR) คร้ังที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐสวิสและ
ราชรัฐลิกเตนสไตน์

   ไม่มี

95 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการก ากบัดูแลเศรษฐกจิ
หมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย 
(Regulatory Approaches to the Circular 
Economy)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/176
ลว. 12 เม.ย 65  
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/374
ลว. 12 เม.ย. 65 
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2448
ลว. 18 เม.ย. 65
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อคิดเห็นต่อ
เอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนว
ทางการก ากบัดูแลเศรษฐกจิหมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและ
รัสเซีย (Regulatory Approaches to the Circular 
Economy)

   ไม่มี

96 ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดท า
กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ภายใต้
องค์การการค้าโลก

P  P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/186
ลว. 22 เม.ย 65  
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/402
ลว. 25 เม.ย. 65 
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2662
ลว. 26เม.ย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับความคืบหน้าของ
การเจรจาเพื่อจัดท ากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ภายใต้
องค์การการค้าโลก

   ไม่มี

97 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการด าเนินงาน
ระหว่างไทยกบัสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ 
JETCO

P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/195
ลว. 27 เม.ย. 65 
หนังสือ สศอ ด่วน ที่ อก 0806/399
ลว. 27 เม.ย 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็น
ต่อร่างข้อเสนอแผนการด าเนินงานระหว่างไทยกบัสหราช
อาณาจักรภายใต้กรอบ JETCO

   ไม่มี

98 ความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการ
กอ่ต้ังศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center:
 AJC)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/218
ลว. 10 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/471
ลว. 11 พ.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/471
ลว. 11 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3777
ลว. 24 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการกอ่ต้ังศูนย์
อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center: AJC) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

99 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าเศรษฐกจิ
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นใน
ระยะ 5 ปี

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/224
ลว. 17 พ.ค. 65 
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/487
ลว. 18 พ.ค. 65
บันทึก อก. ที่ อก 0806/487 
ลว. 18 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3636
ลว. 20 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าน
เศรษฐกจิการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยดับญี่ปุ่นใน
ระยะ 5 ปี เกีย่วกบัการปรับโอนพิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมน์จาก
ฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะราย
สินค้าภายใต้ AJCEPเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

100 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการหารือส าหรับ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการเยือนราชอาณาจัก
ไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
 และคณะ

P P P บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9
ลว. 30 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/44
ลว. 31 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4142
ลว. 1 ม.ิย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล
ประกทบการหารือส าหรับนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการ
เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
สปป.ลาว ในประเด็นการยกระดับอตุสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า 
นโยบายเศรษฐกจิ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups

   ไม่มี

101 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับ
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
ไทย-ภูฏาน คร้ังที่ 4 และกจิกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/191
ลว. 25 เม.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/407
ลว. 26 เม.ย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/407
ลว. 27 เม.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2742
ลว. 2 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน คร้ังที่ 4 และกจิกรรมอืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้องเกีย่วกบัความร่วมมือทางเศรษฐกจิในด้านการเกษตร 
และด้านการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือให้
เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของทั้งสองฝ่าย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

102 ความเห็นต่อร่างเอกสาร Working zero draft ของ
 Bangkok Goals on BCG Economy

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/197
ลว. 29 เม.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/423
ลว. 29 เม.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2775
ลว. 2 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร
 Working zero draft ของ Bangkok Goals on BCG 
Economy ในด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ย่ังยืน ร่วมกบั
สมาชิกเอเปค ภายใต้กลไกการประชุมกลุ่มการหารือสาขา
อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มการหารือสาขาอตุสาหกรรมเคมี
 ภายใต้คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน เพื่อร่วม
ขับเคล่ือนกจิกรรมที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกจิภายใต้ 
BCG

ไม่มี ไม่มี
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103 ความเห็นต่อประเด็นการหารือส าหรับการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน คร้ังที่ 
2/2565 และการประชุมที่เกีย่วข้องภายใต้กรอบ
เอเปค

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/217
ลว. 9 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/465
ว. 10 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3127
ลว. 11 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับประเด็นหารือใน
ส่วนที่เกีย่วข้องส าหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า
และการลงทุน คร้ังที่ 2/2565 และการประชุมที่เกีย่วข้อง
ภายใต้กรอบเอเปค ในหัวข้อที่ 17: Non-paper ของออสเตรเลีย
 เร่ืองข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายการสินค้าส่ิงแวดล้อมใหม่
เพื่อใช้อา้งองิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับ
การอา้งองิโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพันส าหรับการด าเนินงาน
สินค้าส่ิงแวดล้อม

ไม่มี ไม่มี

104 ความเห็นต่อการประชุมคณะท างานเร่ืองการ
ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) ของสหภาพคอโมโรส คร้ังที่

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/229
ลว. 17 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/485
ลว. 18 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3596
ลว. 19 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการประชุม
คณะท างานเร่ืองการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลก (WTO) ของสหภาพคอโมโรส คร้ังที่ 7 ในประเด็นที่ สศอ. 
ยินดีเป็นหน่วยด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ด้านอตุสาหกรรมในสาขาเกษตรแปรรูปกบัสหภาพคอโมโรส

105 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
สารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรี
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 28
 และการประชุมอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง คร้ังที่ 1/2565

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/236
ลว. 19 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/465
ลว. 20 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
สารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 28 และการประชุมอืน่ ในวัน
องัคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา13.30 - 15.00 น. ฝ่าน
ประชุมออนไลน์ Zoom เกีย่วกบัมาตรการช่วยเหลือวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจากสมาชิกเอเปคและไทยในประเด็น
 BCG Model

106 ความเห็นต่อขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2565 และเอกสารที่
เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235
ลว. 19 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/498
ลว. 20 พ.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/498
ลว. 23 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3774
ลว. 24 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประ
จ าปี 2565 และเอกสารที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ใน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และสร้างความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกจิหลังจากสถานกาณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19 ของสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปค เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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107 ข้อมูลประกอบและประเด็นส าคัญส าหรับการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน คร้ังที่ 28 และ
ความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/251
ลว. 25 พ.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/524
ลว 25 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3910
ลว. 26 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล
ประกอบและประเด็นส าคัญส าหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน-จีน คร้ังที่ 28 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลภูมิหลังและ
สถานะการด าเนินงาน และ 2) ประเด็นที่ส าคัญ/หรือประสงค์
จะผลักดัน ได้แกค่วามร่วมมือด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมราย
สาขา อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองมือแพทย์ หุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมัติ รวมถึงการพัฒนาตามนโยบาย BCG Economy 
Model

108 ความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/185
ลว. 22 เม.ย. 65 
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/396
ลว. 22 เม.ย. 65  
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/396
ลว. 26 เม.ย. 65 
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/867
ลว. 2 พค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

109 ข้อคิดเห็นต่อรายการสินค้าที่ต้องการให้ไทย
เรียกร้องเพิ่มเติม (Request List) ภายใต้ FTA 
ไทย-ตุรก ีและความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/205
ลว. 29 เม.ย. 65  
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/422
ลว. 3 พ.ค 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
รายการสินค้าที่ต้องการให้ไทยเรียกร้องเพิ่มเติม (Request List)
 ภายใต้ FTA ไทย-ตุรกี

   ไม่มี

110 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับ
รัฐมนตรีส าหรับการประชุมประจ าปีของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกจิและสังคมแห่ง
สหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)
 สมัยที่ 78 

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/230
ลว. 18 พ.ค. 65  
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/490
ลว. 19 พ.ค. 65   
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3609
ลว. 20 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดต่อ
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมประจ าปีของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 78 

   ไม่มี

111 ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างรายงาน VNR ฉบับไม่เป็น
ทางการประจ าปี 2565 และข้อมูลเกีย่วกบั
สถานะการขับเคล่ือน SDGs ในส่วนที่เกีย่วข้อง 
และความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/16    
ลว. 20 พ.ค. 2565 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อ กยผ.สปอ. ส าหรับโครงร่างรายงาน VNR 
ฉบับไม่เป็นทางการประจ าปี 2565 และข้อมูลเกีย่วกบั
สถานะการขับเคล่ือน SDGs และประเด็นที่เกีย่วข้องเพื่อน าส่ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

   ไม่มี
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112 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 
ASEAN-Germany Partnership Practical 
Cooperation Areas (ค.ศ. 2023-2027) 

P P  P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/250
ลว. 24 พ.ค. 65   
บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/521
ลว. 25 พ.ค. 65   
หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/3911
ลว. 26 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดต่อร่าง
เอกสาร ASEAN-Germany Partnership Practical 
Cooperation Areas (ค.ศ. 2023-2027) 

   ไม่มี  

113 ข้อคิดเห็นต่อการจัดท าแผนปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและค ามั่นโดยสมัคร
ใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review 
(UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568) และความเห็น
ของ สศอ.

P P  P P บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/8 ลว. 26 พ.ค. 65      
บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/43 ลว. 27 พ.ค. 65 
หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/4053 ลว. 30 พ.ค. 65
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและ
ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review 
(UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568)

   ไม่มี

114 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการด าเนินงาน
ระหว่างไทยกบัสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ 
JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม 
JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร คร้ังที่ 1 และ
ความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/259 ลว. 31 พ.ค. 65   
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/521 ลว. 31 พ.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ข้อคิดต่อร่างข้อเสนอแผนการด าเนินงานระหว่างไทยกบัสหราช
อาณาจักรภายใต้กรอบ JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วมของ
การประชุม JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร คร้ังที่ 1 

   ไม่มี

115 ร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

P P P  - บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/267 ลงวันที่ 2 ม.ิย. 65
- บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/547 ลงวันที่ 6 ม.ิย. 65
- บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/547 ลงวันที่ 8 ม.ิย. 65
- หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก          
0806/4617 ลงวันที่ 14 ม.ิย. 65

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

การด าเนินงาน

116 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น คร้ังที่ 37 และการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 
26 (โดยกลุ่มอาเซียนฯ และกลุ่มเอเชียฯ)

P P P  - บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/270
ลงวันที่ 6 ม.ิย. 65
- บันทึก สศอ. ที่ อก  
  0806/270 ลงวันที่ 7 ม.ิย. 65
- บันทึก อก. ที่ อก  
  0806/550 ลงวันที่ 7 ม.ิย. 65
- หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4450         ลงวันที่
 8 ม.ิย. 65

ความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล
ประกอบการประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น คร้ัง
ที่ 37 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี คร้ังที่ 26 ในการจัดท าข้อมูลและประเด็นที่เกีย่วข้องกบั 
อก.  อาทิ ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม และประเด็นที่เห็น
ควรหยิบยกในช่วงการประชุม

   ไม่มี

117 ความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

P P P  - บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/272 ลงวันที่ 9 ม.ิย. 65
- บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/556 ลงวันที่ 9 ม.ิย. 65         - บันทึก
 อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/556 ลงวันที่ 10 ม.ิย. 65
- หนังสือ อก.ด่วนที่สุด ที่ อก  
  0806/4616 ลงวันที่ 14 ม.ิย. 65

เสนอความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และจะน าประเด็นที่เกีย่วข้องมาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

118 ความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์ว่าด้วยกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิกเพื่อความ
เจริญรุ่งเรือง (Statement on Indo-Pacific 
Economic Framework for Prosperity)

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/509 ลว. 23 พ.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/509 ลว. 25 พ.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/4098 ลว. 31 พ.ค. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์ว่าด้วยกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง 
(Statement on Indo-Pacific Economic Framwork fro 
Prosperity) ในประเด็นความร่วมมือทางการค้าและความ
ร่วมมือด้านพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

119 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุม
คณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 7

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/538 ลว. 1 ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/4371 ลว. 2 ม.ิย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแถลง
ข่าวร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 7 ในประเด็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิที่สอดคล้องกบัร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ 
MLC (ค.ศ. 2023 - 2027) และการสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงรูปแบบใหม่
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

120 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฎาน คร้ังที่ 4 และ
กจิกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 2 
ม.ิย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 6 
ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4432 ลว. 7
 ม.ิย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ไทย-ภูฎาน คร้ังที่ 4 และกจิกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

121 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
คร้ังที่ 7

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/548
ลว. 6 ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4447
ลว. 8 ม.ิย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 7  ได้แก ่
1) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่โขง - ล้านช้าง และ 2) ร่างรายงานความคืบหน้าประจ าปี 
ค.ศ. 2021 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (ค.ศ. 2018 - 2022) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

122 ความเห็นต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กบัรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการ
หารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576
ลว. 16 ม.ิย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576
ลว. 17 ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4934
ลว. 21 ม.ิย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
มองโกเลียว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคี เนื่องจากเป็นการปรับปรุงกลไกการหารือให้มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกบัโครงสร้างของส่วนราชการของคู่ภาคี เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

123 ความเห็นเกีย่วกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน KV Asia Capital II L.P.

P P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/610
ลว. 24 ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5344
ลว. 28 ม.ิย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังส าหรับการลงทุนของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน KV Asia Capital II 
L.P. ซ่ึงเป็นกลไกในการสนับสนุนด้านเงินทุนแกก่จิการวิสาหกจิ
ขนาดกลางขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก าลังเติบโตในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงช่วยฟื้นฟูธุรกจิที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเสนอสาขา
การลงทุนในสาขาการผลิตและบริหารธุรกจิเพิ่มเติม
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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124 ข้อคิดเห็นอร่างเอกสาร Thailand - Unites 
States  Joint Communique และความเห็นของ 
สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/276
ลว. 9 มิย. 65        
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/560
ลว. 10 ม.ิย. 65      
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4552
ลว. 13 ม.ิย. 65  
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร 
Thailand - Unites States  Joint Communique 

   ไม่มี

125 ข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการ
เปิดตลาด (Offer Lists) รายการสินค้า
อตุสาหกรรมของไทย ส าหรับการประชุมเจรจา 
FTA ไทย-ตุรก ีและความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/289
ลว. 16 ม.ิย. 65      
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/577
ลว. 17  ม.ิย. 65  
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ข้อคิดต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาด (Offer 
Lists) รายการสินค้าอตุสาหกรรมของไทย ส าหรับการประชุม
เจรจา FTA ไทย-ตุรก ี

   ไม่มี

126 ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลง
การค้าเสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่ง
ยุโรป (EFTA)

P  P P บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/11
ลว. 16 ม.ิย. 65    
บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 
0806/(ล) 47 ลว. 16 ม.ิย. 65   
บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/47
ลว. 17 ม.ิย. 65     
หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/4933
ลว. 21 ม.ิย 65  
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

127 ความเห็นต่อการประชุมเจรจาความตกลงการค้า
เสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 
(The European Free  Trade Association: 
EFTA) รอบแรก (1st Round)

P P บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/12
ลว .27  ม.ิย. 65
หนังสือ สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 
อก 0806/(ล)50 ลว. 27 ม.ิย. 65

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ความเห็นต่อการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีแห่งยุโรป 
(The European Free Trade Association:EFTA) รอบแรก 
(1st Round) ในส่วนของการประเมินแนวทาง/ท่าทีส าหรับการ
ประชุมเจรจา FTA ไทย - EFTA รอบแรก

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

128 ความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of 
Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกจิ
ดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือ และการกฬีาของส
หราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/297
ลว. 17 ม.ิย. 65    
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/585
ลว. 20 ม.ิย. 65     
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/585
ลว. 21 ม.ิย. 65 
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5517
ลว. 30 ม.ิย. 65 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent:
 LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกจิดิจิทัลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือ
 และการกฬีาของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี  

129 ความเห็นต่อผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีใน
โอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum คร้ังที่ 27

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/298
ลว. 17 ม.ิย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/586 
ลว. 20 ม.ิย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  
0806/586 ลว. 21 ม.ิย. 65
หนังสือ อก.ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5516 
ลว. 30 ม.ิย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาส
เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum คร้ังที่ 27 และจะน า
ประเด็นที่เกีย่วข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

130 ความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่า
ด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์และ
มีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิเชิงวัฒนธรรม
และเชิงสร้างสรรค์

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/324 
ลว. 5 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/659 
ลว. 6 ก.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/659 
ลว. 6 ก.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6153 
ลว. 12 ก.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการ
ส่งเสริมประชาคนอาเซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกจิเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

131 ข้อมูลประกอบและประเด็นส าคัญส าหรับการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังที่ 55 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง และ
ความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/326 
ลว. 5 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ที่ อก  0806/655 
ลว. 6 ก.ค. 65
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5808  
ลว. 7 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการจัดท า
ข้อมูลและประเด็นข้อบทต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน และอาเซียนกบัคู่เจรจา และความร่วมมือด้าน
อตุสาหกรรม รวมทั้งประเด็นที่เห็นควรหยิบยกในช่วงการประชุม

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

132 ความเห็นต่อการขอน าส่งข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการ
ประชุม Singapore-Thailand Enchanced 
Economic Relationship (STEER) 
คร้ังที่ 6

P P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/338 
ลว. 12 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก  0806/671
ลว. 19 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับ
การประชุม Singapore-Thailand Enchanced Economic 
Relationship (STEER) คร้ังที่ 6

   ไม่มี

133 ความเห็นต่อการประชุม Polital Consultation 
Group ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 9

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/347
ลว. 21 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/701
ลว. 22 ก.ค. 65
หนังสือ อก.ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6577
ลว. 25 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสไหรับการประชุม 
Polital Consultation Group ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 9 ในการ
แจ้งความคืบหน้าการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกบั
เวียดนามระหว่างปี 2564-2565 และประเด็นที่เห็นควรหยิบ
ยก/ผลักดันในช่วงการประชุม PCG ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 9

   ไม่มี

134 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย -
 มองโกเลีย (พ.ศ. 2565-2570)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/596
ลว. 22 ม.ิย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/596
ลว. 23 ม.ิย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5520
ลว. 30 ม.ิย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผน
ความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย - มองโกเลีย (พ.ศ. 2565-2570) 
ในส่วนของสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและ
อตุสาหกรรม การพัฒนาความร่วมมือกบัมองโกเลีย เพื่อร่วม
ขับเคล่ือนกลไกการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มี ไม่มี

135 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการในประเด็นสินค้า
ส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค (APEC 
Environmental Goods Action Plan: EGAP)

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/330
ลว. 7 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/658
ลว. 8 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง
แผนปฏิบัติการในประเด็นสินค้าส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค 
(APEC Environmental Goods Action Plan:EGAP)  ส าหรับ
รายการสินค้าที่อา้งองิหรือเข้าข่ายสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างย่ังยืน และส าหรับ
กจิกรรมในอนาคตต่อรายการสินค้าส่ิงแวดล้อมในอนาคตจ านวน
 3 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานพาหนะของไทย

ไม่มี ไม่มี

136 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 28

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/335 ลว. 8 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/662 ลว. 8 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อส านักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส าหรับร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 28 เกีย่วกบัความส าคัญของการฟื้น
ตัวของ MSME ในภูมิภาคเอเปคที่สอดรับกบัหัวข้อหลักของการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

137 ข้อคิดเห็นต่อร่าง Concept Note หัวข้อ 
"Advancing APEC Connectivity Agenda in 
Implementing the Putrajaya Vision 2040" 
และความเห็น ของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/344
ลว. 20 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/675
ลว. 21 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศส าหรับร่าง 
Concept Note หัวข้อ "Advancing APEC Connectivity 
Agenda in Implementing the Putrajaya Vision 2040" ใน
การขอรับการสนับสนุนจากจีนส าหรับข้อเสนอโครงการของไทย
ภายใต้กรอบเอเปคเกีย่วกบัความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ
การส่งเสริมความปลอดภัยด้านข้อมูล เพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ของห่วงโซ่อปุทานและอตุสาหกรรม เห้นควรพิจารณาความ
ร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลทางเศรษฐกจิ (Economic Data 
Governance)

ไม่มี ไม่มี

138 ข้อมูลประกอบและประเด็นผลักดันส าหรับการ
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการร่วมด้านการค้าและ
การลงทุนไทย - จีน คร้ังที่ 2 และความเห็นของ 
สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/349
ลว. 22 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/686
ลว. 25 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ข้อมูลประกอบและประเด็นผลักดันส าหรับการประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการร่วมด้านการค้าและการลงทุนไทย - จีน คร้ังที่ 2 
สถานะการค้าและลงทุนด้านเศรษบกจิอตุสาหกรรมระหว่าง
ไทย-จีน และข้อเสนอความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม

ไม่มี ไม่มี

139 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิไทย-ฮังการี คร้ังที่ 3

P  P P บันทึก กท.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/317
ลว. 4 ก.ค. 65     
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/645
ลว. 4 ก.ค. 65   
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/645
ลว. 4 ก.ค 65    
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6152
ลว. 12 ก.ค.  65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-
ฮังการี คร้ังที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

140 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนการด าเนินงานอาเซียน-
สหราชอาณาจักรภายใต้ปฏิญญาร่วมระดับ
รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิใน
อนาคตระหว่างอาเซียนและสหราชอาณาจักร และ
ความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/328
ลว. 6 ก.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/656
ลว. 8 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผนการ
ด าเนินงานอาเซียน-สหราชอาณาจักรภายใต้ปฏิญญาร่วมระดับ
รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนาคตระหว่าง
อาเซียนและสหราชอาณาจักร

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

141 ความเห็นต่อการจัดท าแถลงการณ์ว่าด้วยความ
เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
ไทย-สหรัฐฯ

 P  P P บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13
ลว. 7 ก.ค. 65       
บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/(ล) 56 
ลว. 8 ก.ค. 65      
บันทึก อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/ (ล) 56
ลว. 12 ก.ค. 65    
หนังสือ อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/6266
ลว. 18 ก.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการจัดท าแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็น
พันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

142 ข้อคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศของไทย  และความเห็น
ของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/342 ลว. 19 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/691 ลว. 20 ก.ค. 65 
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/6380 ลว. 21 ก.ค. 65
  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับกรอบ (ร่าง)
 แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย

   ไม่มี

143 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ
 สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน

P  P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/343
ลว. 20 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694
ลว. 21 ก.ค. 65  
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694
ลว. 21 ก.ค. 65  
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/6722
ลว. 26 ก.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัย
พิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี  

144 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
(Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิและวิชาการ
ไทย - ตุรก ีคร้ังที่ 4 และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/352
ลว. 25 ก.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/714
ลว. 26 ก.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6945
ลว. 27 ก.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุม
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิและ
วิชาการไทย - ตุรก ี
คร้ังที่ 4

   ไม่มี

145 รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้า
เสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 
(The European Free Trade Association: 
EFTA) รอบแรก ของคณะท างานด้านการค้าสินค้า 
 และความเห็นของ สศอ.

P บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14
ลว. 20 กค. 2565

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมเจรจาความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (The 
European Free Trade Association:EFTA) รอบแรกของ
คณะท างานด้านการค้าสินค้า

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

146 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย คร้ังที่ 2 ว่าด้วยความ
ร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออนิโดนีเซีย-แปซิฟิก

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/393 
ลว. 18 ส.ค. 65
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/795 
ลว. 19 ส.ค. 65
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7990
ลว. 23 ส.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการต่อร่าง
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย 
คร้ังที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออนิโดนีเซีย-
แปซิฟิก

   ไม่มี

147 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าน
เศรษฐกจิในกรพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ไทยกบัญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/396
ลว. 19 ส.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/807
ลว. 22 ส.ค. 65
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7995
ลว. 23 ส.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกจิในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี

   ไม่มี

148 ความเห็นต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน-จีน คร้ังที่ 21

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/355
ลว. 26 กรกฎาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/720
ลว. 27 กรกฎาคม 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6994
ลว. 1 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างเอกสารที่จะมี
การรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน-จีน คร้ังที่ 
21 ในประเด็นการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิอาเซียน -
 จีน นอกเหนือจากการด าเนินความร่วมมือภายใต้กลไกการ
ประชุมและคณะท างานต่าง ๆ และประเด็นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิระดับภูมิภาคในเชิงลึก

ไม่มี ไม่มี

149 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบความเห็นและประเด็น
หารือส าหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
การค้าและการลงทุน คร้ังที่ 3/2565 (CTI3) และ
การประชุมที่เกีย่วข้องภายใต้เอเปค

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/357
ลว. 27 กรกฎาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/731
ลว. 1 สิงหาคม 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6993
ลว. 1 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นและผลการด าเนินงานต่อกระทรวงพาณิชย์
ส าหรับแผนการจัดการประชุมและกจิกรรมในการเป็นเจ้าภาพ
เอเปคของไทย ปี 2565 ของ อก. โดยเสนอความเห็นเกีย่วกบั
การพิจารณาความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลทางเศรษฐกจิ 
(Economic 
Data Governance) ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในประเด็นการ
หารือภายใต้สถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกจิจากโควิด-19

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

150 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการ
ประชุม Polifical Consultation ไทย-ชิลี คร้ังที่ 6
 และการประชุม JC Bilateral Cooperation ทย-
เปรู คร้ังที่ 6

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/368
ลว. 3 สิงหาคม 2565
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/745
ลว. 4 สิงหาคม 2565
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7355
ลว. 5 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและ
ประเด็นหารือส าหรับการประชุม Polifical Consultation 
ไทย-ชิลี คร้ังที่ 6 และการประชุม JC Bilateral Cooperation 
ไทย-เปรู ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนา
อตุสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยอาศัยจุดเด่นของชิลีด้านพลังงานทดแทน และแหล่ง
แร่ลิเทียม และโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือในอตุสาหกรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โดยเฉพาะสินค้า Super Food
 ของเปรู

ไม่มี ไม่มี

151 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง คร้ังที่ 7

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/372
ลว. 5 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/751
ลว. 5 สิงหาคม 2565
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/751
ลว. 8 สิงหาคม 2565
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7552
ลว. 9 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง คร้ังที่ 7 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

152 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิก 
(Indo - Pacific Economic Framework : IPEF) 
ของเสาความร่วมมือที่ 3 "Clean Economy"

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/376
ลว. 9 สิงหาคม  2565
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/733
ลว. 10 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นต่อส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมส าหรับร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิก (Indo - Pacific
 Economic Framework : IPEF) ของเสาความร่วมมือที่ 3 
"Clean Economy"

ไม่มี ไม่มี

153 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิก 
(Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) 
ของเสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อปุทาน

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/398
ลว. 19 สิงหาคม  2565
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/791
ลว. 22 สิงหาคม 2565

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง
ถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
อนิโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF)
 ของเสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อปุทาน

ไม่มี ไม่มี

154 รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนพร้อม
ข้อคิดเห็น 

P  P P บันทึก กท.  ที่ 0806/370
ลว. 4 สค. 2565
บันทึก สศอ. ที่ 0806/747
ลว. 5 สค. 2565

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ในวันศุกร์ที่
22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ราชเทวี เกีย่วกบั
การด าเนินงานในล าดับต่อไปเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

   ไม่มี
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155 ความเห็นต่อสาธารณรัฐตุรกเีรียนเชิญ รวอ. เข้า
ร่วมงาน TEKNOFEST Aerospace and 
Technology Festival คร้ังที่ 5 ณ สาธารณรัฐตุรกี

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/737
ลว. 5 กค. 2565
บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/373
ลว. 5 กค. 2565
บันทึก อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/752
ลงวันที่ 10 สค 65

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมงาน TEKNOFEST Aerospace 
and Technology Festival คร้ังที่ 5    ณ สาธารณรัฐตุรกขีอง
 รวอ.

   ไม่มี

156 ข้อคิดเห็นต่อร่างโต้ตอบความตกลงทางการค้า
ระหว่างไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 4 ของไทย

 P P   บันทึก กท. ที่ อก  0806/394
ลว. 18 สค. 2565                              
หนังสือ สศอ ที่ อก 0806/780
ลว. 19 สค.  2565

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างโต้ตอบ
ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 4 ของ
ไทย

   ไม่มี

157 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน อาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2565-2566 
และความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/400
ลว. 23 สค. 2565
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/796
ลว. 23 สค. 2565

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง
แผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-สหรัฐฯ
 ปี 2565-2566

   ไม่มี

158 ข้อคิดเห็นและประเด็นค ำถำมเกีย่วกบัเอกสำร
ประกอบกำรประชุมคณะท ำงำนเร่ืองกำร
ภำคยำนุวติั เข้ำเป็นสมำชิก WTO ของติมอร์เลสเต
 คร้ังที่ 4 และควำมเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/436
ลว. 8 ก.ย. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/882
ลว. 8 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ข้อคิดเห็นและประเด็นค าถามเกีย่วกบัเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานเร่ืองการภาคยานุวัติ เข้าเป็นสมาชิก WTO 
ของติมอร์เลสเต คร้ังที่ 4

159 ควำมเห็นต่อกำรขออนุมัติกำรจัดท ำและลงนำม
ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) โครงกำรเมือง
ยำงพำรำและควำมร่วมมือด้ำนอตุสำหกรรมยำง 
แผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกจิสำมฝ่ำย 
อนิโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/462
ลว. 15 ก.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/901
ลว. 16 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10019
ลว. 21 ก.ย. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือ
ด้านอตุสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย
 อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

160 ควำมเห็นต่อกำรร่วมลงนำม รับรอง และให้ควำม
เห็นชอบเอกสำร รวมถึงท่ำทีในกำรประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Minister: 
AEM) คร้ังที่ 54 และกำรประชุมระดับรัฐมนตรีที่
เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/463
ลว. 16 ก.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/903
ลว. 16 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10021
ลว. 21 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบ
เอกสาร รวมถึงท่าทีในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน 
(ASEAN Economic Minister : AEM) คร้ังที่ 54 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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161 ข้อมูลและประเด็นหำรือส ำหรับกำรประชุมระดับ
เจ้ำหน้ำที่อำวโุสระหวำ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กบักระทรวงกำรต่ำงประเทศและควำมร่วมมือ
สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ คร้ังที่ 7 และควำมเห็นของ
 สศอ.

P P P บันทึก อก. ที่ อก 0806/780 
ลว. 17 ส.ค. 65 
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7912 
ลว. 18 ส.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลด้าน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมและประเด็นหารือในการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกบักระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คร้ังที่ 7

162 ควำมเห็นต่อผลกำรประชุมรัฐมนตรีกำรค้ำเอเปค 
ประจ ำปี 2565 (Ministers Responsible for 
Trade Meeting 2022) และกจิกรรมที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/793
ลว. 18 ส.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/793
ลว. 19 ส.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8381
ลว. 30 ส.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี
 2565 (Ministers Responsible for Trade Meeting 2022) 
และกจิกรรมที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

163 ควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือ
เพื่อกำรปรับตัวของภำคกำรผลิตและภำคบริกำร ที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี พ.ศ. ...

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/906
ลว. 16 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9838
ลว. 19 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาค
บริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี พ.ศ. ...

164 ควำมเห็นต่อร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจวำ่ด้วยควำม
ร่วมมือในโครงกำรภำยใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - 
ล้ำนช้ำง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (Memorandum 
of Understanding on the Cooperation on 
Projects of the Mekong - Lancang 
Cooperation Special Fund 2022)

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/907
ลว. 19 ก.ย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/907
ลว. 20 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10020
ลว. 21 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ซ่ึงจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ร่วมกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิต ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

165 รายงานสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิกและ
ความเห็น สศอ. 

P P P บันทึก อก. ที่ อก 0806/918 ลว. 20 ก.ย. 65 
และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซิฟิก ระหว่าง
วันที่ 6-9 กนัยายน 2565 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรับอเมริกา 
เพื่อผู้บริหาร อก. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ 
สศอ. ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่เกีย่วข้องต่อไป
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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166 ควำมเห็นต่อร่ำงแผนปฏิบัติกำรร่วม (Join Action 
Plan) ในโอกำสกำรครบรอบ 10 ปี หุ้นส่วน
ยทุธศำสตร์ระหวำ่งไทยกบัสำธำรณรัฐเกำหลี 
(เกำหลีใต้)

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/920
ลว. 20 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10087
ลว. 21 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง
แผนปฏิบัติการร่วมในโอกาสการครบรอบ 10 ปี หุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับความร่วมมือหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์

167 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกลุ่มกำรเปิดตลำด
ภำยใต้กรอบเอเปค คร้ังที่ 63 และควำมเห็น สศอ.

P P P บันทึก อก. ที่ อก 0806/921
ลว. 21 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมกลุ่มการเปิด
ตลาดภายใต้กรอบเอเปค คร้ังที่ 63 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 ณ โรงแรมมีเลีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผู้บริหาร อก. รับทราบ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ สศอ. ใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานที่เกีย่วข้องต่อไป

168 ควำมเห็นเกีย่วกบักำรลงทุนของธนำคำรพัฒนำ
เอเชีย (ADB) ผ่ำนกองทุน PAG Growth Fund II 
L.P.

P P P บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/927
ลว. 23 ก.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10186
ลว. 26 ก.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังส าหรับความเห็นเกีย่วกบั
การลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน PAG 
Growth Fund II L.P. ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการปรับเปล่ียน
ภาคอตุสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ สนับสนุนธุรกจินวัตกรรม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกจิและการสาธารณสุขของ
อาเซียนที่สอดคล้องกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย และ
ทิศทางการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกจิวิถีใหม่ของไทยภาย
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

169 ข้อคิดเห็นต่อร่ำงควำมตกลงกำรค้ำเสรีระหวำ่งไทย
กบัสมำคมกำรค้ำเสรีแห่งยโุรป (EFTA) ด้ำนพิธี
กำรศุลกำกร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ (Trade Facilitation: TF) และควำมเห็น
ของ สศอ.

P P   บันทึก กท. ลับมาก ด่วน ที่ อก 0806/19
ลว. 8 กย. 2565        
หนังสือ สศอ. ลับมาก ด่วน ที่ อก0806/(ล) 71
ลว. 8 กย. 2565

เสนอความเห็นต่อกรมศุลากรส าหรับข้อคิดเห็นต่อร่างความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)
 ด้านพิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(Trade Facilitation: TF)

170 ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพ
ยุโรปและรัฐสมาชิกกบัราชอาณาจักรไทย และ
ความเห็น สศอ.

P P P บันทึก กท. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/20
ลว. 15 กย. 2565       
บันทึก สศอ. ลับ ด่วนมาก 
ที่ อก 0806/(ล) 75  ลว. 15 กย. 2565 
หนังสือ อก. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/9782
ลว. 16 กย 65  และเร่ืองเดิม

เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน
ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกบัราชอาณาจักรไทย
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สศอ. หน่วยงาน
อ่ืน

เห็นชอบ 
เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน
โดยตรง

เห็นชอบ 
เสนอผู้บรหิาร
 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง
การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ
เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

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

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

171 ข้อคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรเกีย่วกบักฎวำ่ด้วยถิ่น
ก ำเนิดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรีระหวำ่ง
ไทยกบัสมำคมกำรค้ำเสรีแห่งยโุรป (EFTA)  และ
ควำมเห็นของ สศอ.

 P P   บันทึก กท. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/22
ลว. 21 กย. 256
หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนมาก ด่วน 
ที่ อก 0806/(ล) 77  ลว. 22 กย. 2565 
และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรส าหรับข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร
เกีย่วกบักฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

172 ควำมเห็นต่อกำรจัดประชุมคณะท ำงำนร่วมไทย-
รัสเซีย วำ่ด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรม

P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/499         
ลว. 27 กย. 2565                      
หนังสือ สศอ.  ที่ อก  0806/970  
ลว. 28 กย. 2565

เสนอความเห็นต่อส านักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจ าประเทศ
ไทยส าหรับการจัดประชุมคณะท างานร่วมไทย-รัสเซีย ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาปจัจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ต่อการลงทนุและการพฒันาอุตสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม และพฒันาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้น าและเตือนภยัภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของ
โครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการด าเนินงานและการรวบรวม
ข้อมูล

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบการด าเนินงานที่น าไปสู่
ความส าเร็จของโครงการ พร้อมหวัข้อและโครงร่างเนื้อหา บท
วิเคราะหท์ี่ชัดเจน และเปน็ประเด็นสนใจ (Hot issue) 
ในขณะนั้นเกีย่วกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

แผน

    -วัดจากจ านวน

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

โครงการพฒันาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
ป ี2565

1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
2. เบกิจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3 จ านวน 250,000 บาท (สอง
แสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ใหก้ับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2565

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมใหเ้ปน็ปจัจุบนั 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมจ านวน 8 ฐาน เดือน ปญัหา-อุปสรรค
    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชีวภาพและ
มาตรฐานอืน่ที่เกีย่วข้อง

ฐานข้อมูล

    -วัดจากจ านวน ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ

72 72 115 159.7

กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ

ข่าว

    -วัดจากจ านวน
กิจกรรมหลัก การจัดท าบทวิเคราะหท์ี่เกีย่วข้องกับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย จัดท าบทวิเคราะหท์ี่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม
ชีวภาพ

ฉบบั

    -วัดจากจ านวน
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ คร้ัง
    -วัดจากจ านวน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

โครงการพฒันาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปงีบประมาณ
 2565

1,250,000 1,250,000 1,250,000 100 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก โครงสร้างฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม
อาหาร

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย ฐาน
    -1 ฐาน ปญัหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการตลาด 1 1 1 100
    -1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร 1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ
    -1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยี 1 1 1 100
    -1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติ 1 1 1 100
    -1 ฐาย ฐาน

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงาน ข่าว บทวิเคราะห์ 9 9 12 133.33
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา ฉบบั
    -1 ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม 1 1 1 100
    -1 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ
สัญญาณเตือนภยั

9 9 9 100

    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 3 3 100
    -3 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 9 9 9 100
    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 2 2 2 100
    -2 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม 1 1 1 100
    -1 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ 9 9 9 100
    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 2 2 2 100
    -2 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก 9 9 9 100
    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบง่ตลาดอาหารภายในประเทศ 2 2 3 150
    -2 ฉบบั ฉบบั
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก 2 2 2 100
    -2 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก 36 36 36 100
    -36 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม 18 18 18 100
    -18 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย สรุปสาระส าคัญกฎระเบยีบมาตรฐานอาหาร 36 36 36 100
    -36 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภยัด้านความปลอดภยัอาหารและ
มาตรการการค้า

2 2 2 100

    -2 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศ
คู่ค้า

36 36 36 100

    -36 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุมกฎหมาย/ระเบยีบอาหารใกล้ตัว 9 9 9 100
    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะหป์ระเด็นร้อน 9 9 9 100
    -9 ฉบบั ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะหเ์ชิงลึกเกีย่วกับอุตสาหกรรม
อาหาร

1 1 1 100

    -1 ฉบบั
กิจกรรมหลัก Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา 5 5 5 100
กิจกรรมย่อย Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา คร้ัง
    -5 คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 12 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย รายงานระหว่างด าเนินโครงการ คร้ัง
    -1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานส้ินสุดโครงการ 1 1 1 100
    -1 คร้ัง คร้ัง
กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานและแผนการด าเนินงาน 4 4 4 100
กิจกรรมย่อย รายงานผลการด าเนินงานโครงการ คร้ัง
    -4 คร้ัง
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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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ครั้ง

    -แผนการดําเนินงาน และการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ
ดําเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล จํานวน 9 ฐานข้อมูล ครั้ง
    -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว ข้อเสนอแนะ

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี ฉบับ
    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน 9 9 9 100
    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 3 3 3 100
    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ฉบับ
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 9 9 9 100
    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ฉบับ
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 9 9 9 100
    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่
น่าสนใจ

1 1 1 100

    -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ฉบับ
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

90 90 282 313.33

กิจกรรมย่อย ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ในและต่างประเทศ

ข่าว

    -ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล

ครั้ง

    -เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
 ต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

90



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ครั้ง

    -การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางกับสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 2 2 100
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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบาย
รายละเอียด ความก้าวหน้าของ
โครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผลการดําเนินงาน 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ข้อมูล

    -ข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)

ข้อมูล ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูล/สาขา

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นําเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)

27 27 27 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)

27 27 27 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า)

18 18 18 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & 
Garment, Leather & Shoes)

2 2 2 100

    -ข้อมูล ฉบับ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า)

18 18 18 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม

9 9 9 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9 9 9 100
    -ข้อมูล/สาขา ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9 9 9 100
    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น 2 2 2 100
    -ข้อมูล ข้อมูล
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link 3 3 3 100
    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟชั่น (Clip video) 3 3 3 100
    -ข้อมูล ข้อมูล
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2564/2565 ฉบับ
    -ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรม
แฟชั่นภาพรวม และรายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่อง
หนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)

3 3 3 100

    -ฉบับ ฉบับ
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ 180 180 185 102.78

    -ข่าว ข่าว
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาส
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast

3 3 3 100

    -ฉบับ ฉบับ
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ครั้ง
    -ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟชั่น

1 1 1 100

    -ครั้ง ครั้ง
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 2 2 100
กิจกรรมย่อย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้ง
    -ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาปจัจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ต่อการลงทนุและการพฒันาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม และพฒันาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้น าและเตือนภยั
ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา ป ี2565

1,250,000 1,250,000 1,250,000 100 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการด าเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบการด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการ พร้อมหวัข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะหท์ี่ชัดเจน และ
เปน็ประเด็นสนใจ (Hot issue)

แผน

    -วัดจากจ านวน ปญัหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารา

เดือน

    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ

แผน/ผล 9 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดือน

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา

180 180 195 108.33

กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา

ข่าว

    -วัดจากจ านวน
กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารารายเดือน

ฉบบั

    -วัดจากจ านวน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารารายไตรมาส

3 3 3 100

    -วัดจากจ านวน ฉบบั
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารารายปี

1 1 1 100

    -วัดจากจ านวน ฉบบั
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภยัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางภาพรวม 9 9 9 100
    -วัดจากจ านวน ฉบบั
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะหท์ี่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง
และไม้ยางพารา

1 1 1 100

    -วัดจากจ านวน ฉบบั
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 2 2 100
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ คร้ัง
    -วัดจากจ านวน
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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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และ
ยานยนต์สมัยใหม่

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) ฐาน

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิต
รถยนต์รถจักรยานยนต์)

1 1 1 100

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์)

1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ ฐาน

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิต
รถยนต์)

1 1 1 100

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์)

1 1 1 100

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์)

1 1 1 100

    -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 
รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 
รถยนต์(1.3.1.2 จําหน่าย))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 
รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 
รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))

9 9 9 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 
รถยนต์(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2))

9 9 9 100

    -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์ ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 
รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 
รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จําหน่าย))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 
รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน))

9 9 9 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 
รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))

9 9 9 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 
รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต))

1 1 1 100

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 
รถยนต์(1.4.1.2 จําหน่าย))

1 1 1 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 
รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต))

1 1 1 100

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 
รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จําหน่าย))

1 1 1 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตรา
อากร)

1 1 1 100

    -ข้อมูล FTA และ อัตราอากร ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 
(1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)

1 1 1 100

    -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 
(1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ)

1 1 1 100

    -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 9 9 9 100
    -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

1 1 1 100

    -ประกาศกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์

180 180 345 191.67

    -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ข่าว
กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยราย
เดือน

ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ราย
ไตรมาส

3 3 3 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยาน
ยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก

1 1 1 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะ
การค้าโลก

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 1 1 100
    -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจําปี ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic 9 9 9 100
    -Infographic เรื่อง
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล 72 72 231 320.83
กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ครั้ง
    -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-Mews ให้กับ
สมาชิก)

72 72 77 106.94

    -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก) ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 1 1 100
    -การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้ง
กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 2 2 100
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

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ปี 2565

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของ
โครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหา
และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหาและ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งาน

    -งาน

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รวมจํานวน 162 ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก 2. ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ฐาน

    -ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในประเทศ 1 1 1 100
    -ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มี
ความสําคัญ

1 1 1 100

    -ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ

1 1 1 100

    -งาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล สถิตินําเข้า-
ส่งออก

1 1 1 100

    -ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลสถิตินําเข้า-
ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ 
ที่สําคัญ 4 ประเทศ

1 1 1 100

    -ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.7 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลมาตรการ ที่
เกี่ยวข้อง

1 1 1 100

    -ฐาน ฐาน

1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติในประเทศ Update จากฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ฯ ปี 2564 จํานวน 150 เรื่อง (Update 50 เรื่อง) และเก็บ
ข้อมูลเทคโนโลยีเพิ่มเติมในปี 2565 จํานวน 50 เรื่อง รวม 
200 เรื่อง
1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสําคัญ ข้อมูล
ด้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 120 ข่าว 
ดาํเนินการบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ https://tgiraiu.org/ 
newsall/1 และแชร์ผ่านช่องทางhttps://www.facebook. 
com/CoRE.CenterOf RoboticExcellence
1.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รวมจํานวน 100 ราย
1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินําเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย รวมจํานวน 9 
ครั้ง
1.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินําเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศที่สําคัญ 5 ประเทศ 
รวมจํานวน 9 ครั้ง ประกอบด้วย ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก
เดือน ม.ค-ธ.ค. 64 จํานวน 5 ประเทศ - ประเทศจีน - 
ประเทศญี่ปุ่น- ประเทศเกาหลีใต้ - ประเทศสหรัฐอเมริกา- 
ประเทศเยอรมนี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก 3. จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ
อัตโนมัติ

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ รายเดือน

ฉบับ

    -ฉบับ
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส

3 3 3 100

    -ฉบับ ฉบับ
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ รายปี

1 1 1 100

    -ฉบับ ฉบับ
กิจกรรมหลัก 4. การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น 
สถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ
ของไทย

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น ครั้ง
    -ครั้ง
กิจกรรมหลัก 5. ประเมินความพึงพอใจ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 5.1 การประเมินความพึงพอใจ ครั้ง
    -ครั้ง

1.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง Update 
มาตรการระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ย.2565
2. การจัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2.1 รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี 
และภาวะการค้าโลก จํานวน 1 ฉบับ
2.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายไตรมาส จํานวน 
3 ฉบับ
3. จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
4. การดําเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้
บริการ จํานวน 1 ครั้ง

ปัญหา-อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

1 1 1 100 กําลังดําเนินการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรมย่อย 1.1ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน
    -ข้อมูลผู้ประกอบการ ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 1 1 100
    -ข้อมูลการผลิต ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด 1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ
    -ข้อมูลการตลาด ฐาน

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.4ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ

1 1 1 100

    -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในและต่างประเทศ

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.5ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษี
ขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทย

1 1 1 100

    -ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของ
สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6ข้อมูลภาวะการลงทุน 1 1 1 100
    -ข้อมูลภาวะการลงทุน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.7ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

1 1 1 100

    -ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.8ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 1 1 1 100
    -ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 1 1 1 100
    -ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.10ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

1 1 1 100

    -ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.11ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

1 1 1 100

    -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฐาน
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย 2.1รายงานสถานการณ์รายเดือน ฉบับ
    -รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.2รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 3 3 100
    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3รายงานสถานการณ์รายปี 1 1 1 100
    -รายงานสถานการณ์รายปี ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early 
Warning System)

27 27 27 100

    -รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning 
System)

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.5รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้ม
อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก

18 18 18 100

    -รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการส่งออก

ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 2.6ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)

2 2 2 100

    -ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Industry/Product Profile)

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.7ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศที่สําคัญ (Country Profile)

1 1 1 100

    -ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สําคัญ 
(Country Profile)

ฉบับ

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และนําเสนอข้อมูล 2 2 2 100
กิจกรรมย่อย 3.1จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)

ครั้ง

    -การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (CEO Forum)
กิจกรรมย่อย 3.2 เว็บไซต์ 1 1 1 100
    -เว็บไซต์ อัพเดตและรายงานความก้าวหน้า ระบบ
กิจกรรมหลัก 4. การดําเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการ
ใช้บริการ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการ
ใช้บริการ

ครั้ง

    -การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
 6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1.รวบรวมและปรับปรุงหรือพัฒนา ฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชื้นส่วนอากาศยาน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 1.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและ
การผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านําเข้า-
ส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทย

ฐาน

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต 
ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านําเข้า-ส่งออกของ
ไทย และการลงทุนในประเทศไทย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.2 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการใน
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน

1 1 1 100

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.3รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศ
ยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

1 1 1 100

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

ฐาน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.4พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน

1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ

    -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

ฐาน

กิจกรรมหลัก 2.การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

รายงาน

    -การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก 3. การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ครัง้

    -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ 2 2 2 100
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ ครัง้

    -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ
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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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 3000 3000 3000 100
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก ราย ปัญหา-อุปสรรค
    -จํานวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทําการสํารวจ

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

16 16 16 100
ฐาน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ 9 9 9 100 ข้อเสนอแนะ
    -จํานวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก ครั้ง
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ 36 36 36 100
กิจกรรมย่อย การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ ครั้ง
    -จํานวนการจัดทํา E-News

9 9 9 100
ครั้ง
4 4 4 100

ครั้ง
กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จํานวนรายงานเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก เรื่อง
    -จํานวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย สัมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ครั้ง
    -จํานวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter 90 90 90 100
    -จํานวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Facebook/Twitter

เรื่อง

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทํา 
e-learning

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย E-learning เรื่อง
    -จํานวนเรื่องในการ E-learning

    -จํานวนฐานข้อมูล

    -รายงานสถานการณ์รายเดือน

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี
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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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การสํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน
    -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลการผลิต ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย 1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ
    -ฐานข้อมูลการตลาดของไทย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ ฐาน

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

180 180 206 114.44

    -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข่าว
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ 1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 9 9 100

    -ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย 9 9 9 100
    -ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก และนําเสนอในรูปแบบกราฟ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานและบทวิเคราะห์ 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ฉบับ
    -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส 3 3 3 100
    -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 1 1 100

    -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ฉบับ
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ นําเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้ง
    -การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย 3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 180 180 180 100
    -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook180 เรื่อง
กิจกรรมย่อย 3.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 36 36 36 100
    -จํานวน E-News ครั้ง
กิจกรรมหลัก 4. ดําเนินงานในด้านอื่น ๆ 2 2 2 100
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

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ฐาน
    -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิต 9 9 9 100 ข้อเสนอแนะ
    -ข้อมูลการผลิต ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการตลาด 9 9 9 100
    -ข้อมูลการตลาด ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลราคา 9 9 9 100
    -ข้อมูลราคา ครั้ง

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 450 450 450 100

    -ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ข่าว
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ ฐาน
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน ฉบับ
    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส 3 3 3 100
    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์
ภาวะการค้าโลก

1 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 1 1 100
    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning 
System)

9 9 9 100

    -รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System) ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็น
รายไตรมาส

3 3 3 100

    -รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 1 1 1 100
    -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 5 5 100
    -บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน ฉบับ
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 45 45 45 100
กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook เรื่อง

    -ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 3.2 จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ 10 10 10 100
    -จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ ราย
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล 2 2 2 100

    -ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนา 1 1 1 100
    -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 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย ฐาน
    -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย 9 9 9 100
    -สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 รายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ 1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ
    -ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลสถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฐาน

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 1 1 1 100

    -ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.8 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

270 270 270 100

    -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าว
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมุลการส่งเสริมการลงทุน 1 1 1 100
    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

1 1 1 100

    -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ฐาน

กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ 9 9 9 100
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน ฉบับ
    -รายงานสถานการณ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 3 3 100
    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะ
การค้าโลก

1 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 1 1 1 100
    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

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

    -รายงานเตือนภัย (Early Warning System) ฉบับ
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 3.1 สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

ครั้ง

    -สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 27 27 27 100
    -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook เรื่อง
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้
บริการ

2 2 2 100

    -การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ 5 5 5 100

    -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 1,250,000 1,250,000 100 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

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูล
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data
 (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian 
Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา
อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ
 (Business Productivity)

4 4 4 100

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
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

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
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

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 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) 
เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ

เรื่อง

    -แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ
กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ 
(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ 
(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

เรื่อง

    -บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ (Productivity Outlook) 
นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก

เรื่อง

    - บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก เรื่อง
    -รายงานการศึกษาเชิงลึก
กิจกรรมหลัก การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ

ครั้ง

    -การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3 3 3 100
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้ง
    -การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา 3 3 3 100

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา ครั้ง

    -การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา
กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน

ครั้ง

    -การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม

2 2 2 100

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

โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ
การเตือนภัย

1,250,000 1,250,000 1,250,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) 
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สําคัญ โดยติดตามความ
เคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วย
ข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้

1 1 1 100

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) 
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สําคัญ โดยติดตามความ
เคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วย
ข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้

รูปแบบ

    -รูปแบบการแจ้งเตือนภัย ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการ
จัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์โดย
มีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์
ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและราย
ประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการ
จัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์โดย
มีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์
ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและราย
ประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล

    -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้า
เชิงเทคนิค

ข้อเสนอแนะ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
เคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบ
การจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทําบทความ/บทวิเคราะห์
เพื่อเผยแพร่

27 27 27 100

กิจกรรมย่อย ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
เคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบ
การจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทําบทความ/บทวิเคราะห์
เพื่อเผยแพร่

เรื่อง

    -บทความ/บทวิเคราะห์
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐานระบบการ
จัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทําเป็นรายงานเพื่อ
เผยแพร่

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐานระบบการ
จัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทําเป็นรายงานเพื่อ
เผยแพร่

เรื่อง

    -แนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก เรื่อง
    -รายงานการศึกษาเชิงลึก
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น

9 9 9 100

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น

ฉบับ

    -จดหมายข่าว
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาในรูปแบบ
ที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาในรูปแบบ
ที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม

ครั้ง

    -สัมมนาวิชาการ
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก

ครั้ง

    -พัฒนาเว็บไซต์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย

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

1,000,000 704,051 704,051 70.41 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ 1 1 2 200
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ ครั้ง
    -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue
 Working Group: AD) จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี ครั้ง
    -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue 
Working Group: CD) จํานวน 1 ครั้ง

แผน/ผล 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาศการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปคของไทยในปี 2565

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Capacity Building Network)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Capacity Building Network)

ครั้ง

    -การประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building 
Network) จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง 
แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย
ทางธุรกิจ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง 
แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย
ทางธุรกิจ

ครั้ง ปัญหา-อุปสรรค

    -การจัดประชุม กิจกรรมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการ
ก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ 
จํานวน 1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน 2 2 3 150
กิจกรรมย่อย การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน ครั้ง
    -การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee 
on Trade and Investment: CTI) จํานวน 2 ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 5. เสริมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
 6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 3.พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค
ของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)

2,150,000 1,827,500 1,827,500 85.00 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก กําหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 1. กําหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล

    -ข้อมูลแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น/แนว
ทางการรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มติให้ความ
เห็นชอบต่องวดที่ 3 รายงานการศึกษาฉบับ
กลาง (Interim Report) ไปแล้วในคราวการ
ประชมุฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
กัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม

1 1 1 100 ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
กัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม

ข้อมูล

    -ข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา)

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและช้อ
มูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ การค้าและการ
ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและช้อ
มูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ การค้าและการ
ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS

ข้อมูล

    -ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ช้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ การค้าและการ
ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูล

    -ข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย
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ผลการดําเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS

ข้อมูล

    -ข้อมูลผลการวิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS
กิจกรรมหลัก การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จํานวนรวม 4 
ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS 3 ครั้ง)
 และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)

4 4 4 100

กิจกรรมย่อย การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จํานวน
รวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS
 3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)

ครั้ง

    -จํานวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา

1 1 0

กิจกรรมย่อย . ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา

ข้อมูล

    -ข้อมูลผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาค ACMECS
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ผลการดําเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํากลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํากลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรม

    -กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้
ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้
ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)

ครั้ง

    -จํานวนการสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video 
conference)

30 30 30 100

กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video 
conference)

คน

    -จํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 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 3,100,000 3,100,000 100.00 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 10 10 10 100
กิจกรรมย่อย กรอบแนวคิดและแผนการดําเนินโครงการ และศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์แนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชุด

    -รายงาน 10 ชุด
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) 10 10 10 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค และ
ศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ เพื่อจัดทํางานศึกษาเชิง
ลึกโดยใช้แบบจําลองที่ได้ปรับปรุง

ชุด

    -รายงาน 10 ชุด

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) 10 10 10 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลอง (ต่อ) และจัดทําผลงาน
ศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ชุด ปัญหา-อุปสรรค

    -รายงาน 10 ชุด
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุป
ผู้บริหาร

20 20 20 100 ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย 1. รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร ชุด
    -รายงาน 20 ชุด
กิจกรรมย่อย 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. 3 3 3 100
    -จํานวนครั้ง ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนําเสนอผลงานเชิงวิชาการ 1 1 1 100

    -จํานวนครั้ง 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

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่

8,800,000 8,800,000 8,800,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์
ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโน
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์
ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโน
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ระบบ

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

    -มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
ปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ระบบ

    -มีระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐาน
ตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจําลองการประมวลผล
ดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจําลองการประมวลผล
ดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC

ระบบ

    -มีระบบจําลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation 
Process) ตามมาตรฐาน TSIC โดยสามารถทดสอบข้อมูลการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรม ตามฤดูกาลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรม
และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะ
โนอุตสาหกรรม สําหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรม
และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะ
โนอุตสาหกรรม สําหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)

ระบบ

    -มีระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อ
รองรับการปรับปีฐานตาม การจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม สําหรับ
ผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back 
End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC ที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming 
Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming 
Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์

รายการ

    -มีการพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ 
RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ครั้ง

    -มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจํานวน
ไม่น้อยกว่า 15 คน

1 1 1 100

    -มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจํานวน
ไม่น้อยกว่า 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 20,021,600 20,021,600 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

20 20 63 315 มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ

สถาน
ประกอบการ

    -รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ

20 20 20 100

    -คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการ

สถาน
ประกอบการ

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 220 220 220 100 ข้อเสนอแนะ
    -พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ MD 
กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่น
ขอรับรองมาตรฐาน

180 180 180 100

    -เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน

MD 

กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย 20 20 20 100
    -ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2000 2000 2000 100
    -จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ชิ้น
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด 1 1 1 100
    -ส่งเสริมการตลาด การสร้างการรับรู้วงกว้างโดยการออก
งานแสดงสินค้าในประเทศ

งาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ

20 20 20 100

    -สํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ สถาน
ประกอบการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์
ใหม่

30 30 31 103.33

กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา
ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสํารวจ
ข้อมูลสถานประกอบการ

สถาน
ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

    -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 31 103.33

    -ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการ
พัฒนา (Skill gap analysis) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ตนเอง (Self-assessment)

สถาน
ประกอบการ

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2 2 2 100
    -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 
รายพร้อมทั้งจําแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหาร
ของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดําเนินการเข้าให้คําปรึกษา
เชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ดําเนินการเข้าให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ

300 300 310 103.33

    -ดําเนินการเข้าให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ ตามระดับนักรบอุตสาหรรมอาหารของสถาน
ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิต
ภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและ
มาตรฐานการผลิต หรือการตลาด

MD 

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบ
อุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ

50 50 87 174

    -จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรม
อาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบ
และประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง

คน

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน 
และให้คําแนะนําผู้ประกอบการในการขอรับรองและใช้
เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการ

งาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

    -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

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

40 40 44 110

    -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจาก
องค์กรต่างประเทศ (1ครั้ง/40คน)

คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผล
การคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์

10 10 11 110

    -สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการ
คัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกําหนดของหน่วยรับรอง
ต่างประเทศ สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษาระบบการบริหาร
การผลิต และสภาพการทํางาน 1 ครั้ง ต่อกิจการ จํานวน 10
 กิจการ

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการใน
การปรับกระบวนการผลิต

50 50 55 110

    -ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการปรับ
กระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกําหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง ต่อ
 1 กิจการ รวม 10 กิจการ

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศ

30 30 33 110

    -ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่
หน่วยรับรองของต่างประเทศกําหนด เพื่อยื่นขอรับรอง
เครื่องหมายวีแกน อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 
กิจการ

ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
และจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน

1 1 1 100

    -จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบ
ของ iOS, Android และ Web browser เรื่อง แนวทางการ
รับรองผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนและใช้เครื่องหมายจากองค์กร
ต่างประเทศ

งาน

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 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

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

216 216 216 100

    -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

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาต้นแบบ 3 3 3 100

    -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาต้นแบบ 
พร้อมทั้ง Drawing

ต้นแบบ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จ/ผลการดําเนิน
โครงการ

60 60 200 333.33

    -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
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้าน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

45 45 57 126.67

    -อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้านมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม จํานวน 45 คน จากผู้ประกอบการ 28 ราย

ราย

กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ 
และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน

28 28 28 100

    -ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ และทบทวน
เอกสารระบบมาตรฐาน

ราย
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดําเนินการ
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน

28 28 28 100

    -นัดหมายการตรวจประเมิน และดําเนินการตรวจประเมิน
 ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ (1 วัน) และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 
เพื่อการรับรอง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ

ราย

กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review 
Panel)

1 1 1 100

    -จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อ
พิจารณาให้การรับรอง 1 ครั้ง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน

ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 1 1 1 100
    -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ฉบับ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ

แผน

    -ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการดําเนินงานโครงการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์

1 1 1 100

    -ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้า
เกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม

งาน

กิจกรรมย่อย นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภท
ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติ

1 1 1 100

    -นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มา
วิเคราะห์คุณสมบัติหรือความต้องการที่จะส่งผลต่อสมบัติ
ของต้นแบบบรรจุภัณฑ์

งาน

กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น

20 20 61 305

    -จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการให้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์

คน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม 2 2 2 100

    -คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อ
นํามาดําเนินการออกแบบและพัฒนา จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้โปรแกรมจําลอง 3 มิติ

2 2 2 100

    -ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้
โปรแกรมจําลอง 3 มิติ รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุที่นํามาใช้ใน
การผลิต และวิธีการ/กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

แบบจําลอง

กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
ความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จํานวน 2 ราย

2 2 2 100

    -รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม
และสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 2 ราย (1 
รายต่อผลิตภัณฑ์) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

สถาน
ประกอบการ

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนา
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

2 2 3 150

    -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์

ราย

กิจกรรมย่อย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ
สถานประกอบการ

2 2 4 200

    -สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ต้นแบบ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทกสอบ
ตลาด

1 1 1 100

    -นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จํานวน
 1 ครั้ง

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ 1 1 1 100
    -ประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบที่นําไปใช้ในสินค้าเกษตรแปรรูป จํานวน 1 ครั้ง

ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 10 10 10 100
    -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 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (New S – Curve)

7,000,000 7,000,000 7,000,000 100 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 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสําหรับสิ่งทอเทคนิค
ทางการแพทย์ (8 ผลิตภัณฑ์)

32 32 40 125

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Man-day 
    -จํานวน Man-day
กิจกรรมย่อย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ 8 8 10 125
    -จํานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ) 32 32 40 125
กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ) ครั้ง
    -จํานวนครั้ง
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(8 ผลิตภัณฑ์)

8 8 10 125

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(8 ผลิตภัณฑ์)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)

50 50 55 110

กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)

คน

    -จํานวนคน
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ 1 1 1 100
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 4,172,000 4,172,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ

10 10 10 100

กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ

เล่ม

    -จํานวนเล่มข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการดําเนินงาน
โครงการ

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มี
ศักยภาพสําหรับการผลิตภายในประเทศ

5 5 9 180

กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ครั้ง
    -จํานวนครั้งในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

163



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

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 4 133.33

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนํามาพัฒนา ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่
นําเข้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์

3 3 4 133.33

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 4 133.33
    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย จัดทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ 3 3 4 133.33
    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือแพทย์เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์

3 3 4 133.33

กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือแพทย์เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ละ 5 วัน)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
แพทย์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า

3 3 4 133.33

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 5 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ และ
คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

สถาน
ประกอบการ

    -จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย ดําเนินการผลิตและพัฒนาร่วมกับสถาน ประกอบการ
 (สถานประกอบการละ 5 ครั้ง)

5 5 5 100

    -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 5 5 100

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา ผลิตภัณฑ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมปรับปรุง
สถานประกอบการ

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาและ
ดําเนินการร่วมกับสถานประกอบการ

สถาน
ประกอบการ

    -จํานวนสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 9,580,400 9,580,400 9,580,400 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
 ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2 2 2 100
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม หลักสูตร System 
Analyst / System Developer

ครั้ง

    -จํานวนการประชาสัมพันธ์ ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมพัฒนา System Analyst 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนหลักสูตร 
System Analyst

คณะ ข้อเสนอแนะ

    -จํานวนคณะการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 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 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 2.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System Analyst 1 1 1 100

    -จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
กิจกรรมย่อย 2.3 ฝึกอบรม System Analyst จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน 
รวม 30 คน (17 วันต่อรุ่น) โดยหน่วยงานพันธมิตรของ CoRE จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)

30 30 42 140

    -จํานวนผู้เข้าอบรม คน
กิจกรรมย่อย 2.4 เข้าวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการจํานวน 3 
โรงงานต่อรุ่น (รวม 6 โรงงาน) เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(Solution) ให้กับผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst

6 6 6 100

    -จํานวนโรงงานที่เข้าวิเคราะห์ โรงงาน
กิจกรรมย่อย 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนหลักสูตร 
System Analyst เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถานประกอบการและแนว
ทางแก้ไขปัญหา (Solution) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อรับทราบผลการ
วิเคราะห์สถานประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) จากผู้
อบรม และให้ข้อเสนอแนะ

2 2 2 100

    -จํานวนครั้งการประชุม ครั้ง
กิจกรรมย่อย 2.6 ขึ้นทะเบียน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับ
การขึ้นทะเบียน System Analyst ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้า
อบรม 30 คน

24 24 41 170.83

    -จํานวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 2.7 ประเมินและติดตามผลผลการฝึกอบรม System Analyst 
โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ 
ความพึงพอใจ จํานวน 2 รุ่น (1 ครั้ง/รุ่น) รวม 2 ครั้ง

2 2 2 100

    -จํานวนครั้งการประเมินและติดตามผล ครั้ง
กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมพัฒนา System Developer 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนหลักสูตร 
System Developer

คณะ

    -จํานวนคณะการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System 
Developer

4 4 4 100

    -จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
กิจกรรมย่อย 3.3 ฝึกอบรม System Developer จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 15 
คน รวม 60 คน (22 วันต่อรุ่น) โดยอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(Workshop)

60 60 107 178.33

    -จํานวนผู้เข้าอบรม คน
กิจกรรมย่อย 3.4 พัฒนาต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ รุ่นละ 2 ระบบหรือ
ผลิตภัณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 8 ระบบหรือผลิตภัณฑ์

8 8 8 100

    -จํานวนต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ ระบบหรือ
ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย 3.5 จัดกิจกรรมนําเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ 
(Pitching) 4 รุ่น (Pitching 2 ครั้ง/รุ่น) รวม 8 ครั้ง

8 8 8 100

    -จํานวนครั้งการนําเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3.6 ดําเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

48 48 102 212.5

    -จํานวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 3.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System Developer
 โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ 
ความพึงพอใจ ทั้ง 4 รุ่น (รุ่นละ 1 ครั้ง) รวม 4 ครั้ง

4 4 4 100

    -จํานวนการประเมินและติดตามผล ครั้ง
กิจกรรมย่อย 3.6 ดําเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

10 10 14 140

    -จํานวนกิจการที่ขึ้นทะเบียน 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 2,996,250 2,996,250 74.91 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ

แผน ปัญหา-อุปสรรค

    -แผนการดําเนินงาน

ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 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 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ 
รวมทั้งแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่

1 1 1 100

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 1 0.75 75

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 1 0.75 75

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

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย นําเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco 
Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลใน
รูปแบบของ Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย

1 1 0.75 75

    -การพัฒนาและประมวลผลในรูปแบบ Dash Board กิจกรรม
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สําหรับบริการ
ให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชน

1 1 0.75 75

    -การพัฒนาระบบECO Sticker สําหรับบริการประชาชน กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยง
ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 1 0.75 75

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 1 0.75 75

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 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี
ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลที่สามารถช่วยในการ
วางแผนนโยบายและมาตรการได้

1 1 0.75 75

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี
ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อติดตาม วิเคราะห์ 
และวางแผนนโยบาย

กิจกรรม

    -การปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล สําหรับผู้ใช้งาน

1 1 0.75 75

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 สําหรับผู้ใช้งาน

กิจกรรม

    -การพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่าง
ต่อเนื่อง

1 1 0.75 75

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 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร้องขอ

1 1 0.75 75

กิจกรรมย่อย หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร้องขอ

กิจกรรม

    -การประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน
ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์

1 1 0

กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน
ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความความ
เหมาะสมของสถานการณ์

กิจกรรม

    -การอบรม
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ

1 1 0

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ

ฉบับ

    -ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือน ทั้งปี แผน/ผล 9 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้มี
การปรับเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่

1 1 0.75 75

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 2 1 50

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 8,590,000 8,590,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form
 ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ในระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ iSingleForm) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 1 3 300

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบ iSingleForm ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐาน
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานราย
เดือนและรายปี

1 1 2.4 240

    -ระบบ iSingleForm ส่วนการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
รายเดือนและรายปี

รายการ

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรายงานและติดตามการใช้งานระบบ 
iSingleForm

1 1 3.1 310 ข้อเสนอแนะ

    -ระบบรายงานและติดตามการใช้งานระบบ iSingleForm รายการ
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย
เดือนและรายปี

1 1 1.4 140

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย
เดือนและรายปี

รายการ

    -ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ
ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง
หรือในสาขาอุตสาหกรรม

1 1 2.1 210

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ
ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง
หรือในสาขาอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตาม
สถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือใน
สาขาอุตสาหกรรม

178



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain

1 1 2.1 210

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain

รายการ

    -ระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย
 Application Programming Interface (API)

1 1 2.3 230

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย
 Application Programming Interface (API)

รายการ

    -ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

1 1 2.1 210

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการ
บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

1 1 2.1 210

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

รายการ

    -ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือบริหารความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ

179



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 9 12 133.33

กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

    -ผลการทดสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ ที่สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หรือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้
งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ปัจจุบันจํานวน 2 ครั้งรวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน

1 1 1.5 150

กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 1 ครั้ง
    -การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก.
กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 2 1 1 1.5 150
    -การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก. ครั้ง

180



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 6,800,000 6,800,000 100 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัด
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เดือน

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

    -ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี
วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ

เดือน

    -ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนวีัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี
วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ
เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ
เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม

เดือน

    -ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา 
เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม
กจิกรรมหลัก สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 300 300 300 100
กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ โรง
    -สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง

12 12 28 233.33

กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

    -สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

10 10 10 100

กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรม

    -จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด
ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

5 5 5 100

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด
ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เดือน

    -วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัดระดับการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต

10 10 10 100

กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต

อุตสาหกรรม

    -จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 6 6 6 100
กิจกรรมย่อย ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เดือน
    -ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้ง
    -จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
กิจกรรมหลัก จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ครั้ง

    -จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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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

โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

6,200,000 6,200,000 3,720,000 60 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
การดําเนินงาน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการ

งาน

    -จํานวนงาน ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบแนวคิด ทบทวนขอบเขต และวิธีการติดตาม
และประเมินผล

1 1 1 100

    -จํานวนงาน งาน
กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
การดําเนินงานวิเคราะห์ Gap

1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ

    -จํานวนงาน งาน

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของไทยและต่างประเทศ ตลอดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากแผนแม่บทการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2560-2564 รวมถึงแผนอื่น ๆ

งาน

    -จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2 2 2 100

    -จํานวนกรณีศึกษา กรณีศึกษา
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)

1 1 1 100

    -จํานวนงาน งาน
กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve)

งาน

    -จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการที่ดําเนินงานภายใต้
แผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยการเก็บแบบสอบถาม

400 400 427 106.75

    -จํานวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม สถาน
ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป 
(Second Wave S-Curve) โดยการเก็บแบบสอบถาม

400 400 403 100.75

    -จํานวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม
สถาน

ประกอบการ

กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 1 1 1 100
    -จํานวนงาน งาน 
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลสํารวจการดําเนินงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) 1 1 1 100
    -จํานวนงาน งาน 

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) 1 1 1 100
    -จํานวนงาน งาน 
กิจกรรมย่อย วางแผนและออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 2 2 2 100
    -จํานวนเครื่องมือ เครื่องมือ 
กิจกรรมย่อย ทบทวนโครงการที่ดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทฯ 2 2 2 100
    -จํานวนงาน งาน 
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) และกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) จากการศึกษาผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ครั้ง 
    -จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 1 1 1 100
    -จํานวนครั้ง งาน 
    -จํานวนงาน 1 1 1 100

งาน 
กิจกรรมย่อย สรุปผลวิเคราะห์ Gap เพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 1 1 100
    -จํานวนงาน งาน 
กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทํา
ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New 
Normal) 4 4 0

กิจกรรมย่อย จัดทํา (ร่าง) แนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม แนวทาง 
    -จํานวนแนวทาง
กิจกรรมย่อย จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) 1 1 0
    -จํานวนข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน ทั้งปี

กิจกรรมย่อย จัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขา 19 19 0
    -จํานวนครั้ง ครั้ง 
กิจกรรมย่อย จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 4 4 0
    -จํานวนครั้ง ครั้ง 
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 1 1 0
    -จํานวนงาน งาน 

กิจกรรมย่อย จัดทําสรุปแนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม 4 4 0
    -จํานวนแนวทาง แนวทาง 
กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้
บริบทปกติใหม่ (New Normal) 1 1 0
    -จํานวนข้อเสนอแนะ 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 4,165,000 4,165,000 85 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

รายงาน

    -รายงานการทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการทบทวนตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

ข้อเสนอแนะ

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 1 1 0.8 80
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 3 1 33.33
กิจกรรมย่อย ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงาน/
 โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษาจะต้องจัด
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการกํากับ ดูแล ติดตาม และ
ควบคุมการปฏิบัติงานประจําที่ สศอ. จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 คน

รายงาน

    -รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1 1 0.5 50
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติ 
ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน
บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

1 1 0.5 50

กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน
บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

รายงาน

    -กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567-2570
กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน
การดําเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

1 1 0.5 50

กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน
การดําเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

รายงาน

    -แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดําเนินโครงการ
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน
บูรณาการฯ
กิจกรรมหลัก จัดการประชุม และสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

50 50 77 154

กิจกรรมย่อย สัมมนาชี้แจงโครงการ คน
    -การสัมมนาชี้แจงโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล 30 30 31 103.33
    -การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล คน
กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการ 50 50 0
    -สัมมนาเผยแพร่โครงการ คน
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1. ตัวชี้วัดและคําอธิบาย 
ตัวชี้วัด 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
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

นิยาม : ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการดําเนินโครงการด้านระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ 
 

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคคล ตลอดจนความพึงพอใจในงาน ในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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2. การติดตามประเมินผล 

ประเด็นการประเมินผล คําอธิบาย 
มิติประสิทธภิาพ (Efficiency)  
2.1 ความสําเร็จของการบรหิารงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสะท้อนประสทิธิภาพการบริหารงบประมาณ 
นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังในภาพรวม และ 
รายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ
ผลรวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทุกโครงการ

	 100 
 

สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ
	 100 

 
ประสิทธิผล (Effectiveness)  
2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตวัช้ีวัดผลผลิต 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผลการ

ดําเนินงาน 
วัตถุประสงค์ :  
1. ติดตามความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่

กําหนดไว้ 
2. สะท้อนประสทิธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ 

เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
นิยาม : พิจารณาผลสําเร็จการดําเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของ
โครงการท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 

สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม 
ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานทุกโครงการ

ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตเป้าหมายทุกโครงการ
	 100 

 
สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการรายโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิตท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม
ตัวช้ีวัดตามแผนการดําเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม

	 100 

 
 



 


	สศอ. 0 ปก
	รองปก
	สศอ. 1-18
	สศอ. 19-81 รวม ก.
	1
	2
	3
	4

	สศอ. 82 ปก ผข.
	สศอ. 83-192 รวม ข. โครงการ
	1. IU ชีวภาพ
	2. IU อาหาร
	3. IU บรรจุภัณฑ์
	4. IU แฟชั่น
	5. IU ไม้ยาง
	6. IU ยานยนต์
	7. IU หุ่นยนต์
	8. IU ไฟฟ้า
	9. IU อากาศยาน
	10. IU พลาสติก
	11. IU แพทย์
	12. IU โลหการ
	13. IU เครื่องกล
	14. IU product
	15. IU เตือนภัย
	16. กท. APEC
	17. กท. ACMECS
	18. แบบจำลอง
	19. ดัชนีใหม่
	20. กร.2 เกษตรสู่อุตสาหกรรม- ตาม
	21. new s-curve
	22. กม. แพทย์ครบวงจร
	23. กร.1 SD- ตาม
	24. กร.1 Eco sticker
	25. bigdata
	26. ดัชนีอนาคต
	27. ติดตามแผนแม่บท
	28. ติดตามแผนบูร

	สศอ. 193-195  ผข.
	รองปก



