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บทนำ 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
กำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนากอนจะดำเนินการตามภารกิจใด  โดยตอง 
มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  ตลอดจนตองจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลอง
กับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กำหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีผูอำนวยการกำหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ  

ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่องและเปดเผยตอสาธารณชนดวย รวมถึงเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป พ.ศ. 2566 โดยจัดทำรายงานเปนรายไตรมาส เพ่ือรายงานความคืบหนาการดำเนินงานโครงการ
และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด เพ่ือใหการใชจายงบประมาณโครงการมีความโปรงใส 
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มกราคม 2566 
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รำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2566 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม 2565 – ธันวำคม 2565) 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 
  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 229.4577  
ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ภาพที่ 1) โดย สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 31 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 119.6646 ล้านบาท  
(รวมโครงการงบจ้างเหมางบรายจ่ายอ่ืน และงบเงินอุดหนุน) ซึ่งมีผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม–
ธันวาคม 2565) ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 4 เรื่อง ดังนี้ 
1.1 แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สูความยั่งยืน 

1) เปาหมาย: มีนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีนำไปสูการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2566 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

1. จำนวนขอเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน 
และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ไมนอยกวา 

เรื่อง 117 55 รายละเอียด 
ตามภาคผนวก ก 

2. ระดับความเช่ือม่ันของผูบริหาร อก.  
ตอนโยบาย มาตรการ หรือขอเสนอแนะ 
ที่มีตอ สศอ. ไมนอยกวา  

รอยละ 80  ประเมินผล 

ในไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตีอ

การเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ของ 
สศอ. ไมนอยกวา  

รอยละ 80  

 

โดยไดมีการดำเนินงาน ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบดวย  

- การจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy)  
สูการพัฒนาในระดับพ้ืนที่กลุมจังหวัด ไดมีการลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาในวันที่ 9 ธ.ค . 2565 ซึ่งยังไมมี 
ผลการเบิกจายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสท่ี 1  

- การยกระดับผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม (Parts Transformation) ไดมีการลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
ซึ่งมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 จำนวน 0.9312 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของงบประมาณ 

ที่ลงนามในสัญญาจาง และมีผลการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 10.00 ของแผนการดำเนินงานท้ังป โดยไดมี
การศึกษาสถานภาพ ทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศของอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน และสำรวจขอมูลเชิงลึกผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในหวงโซอุปทาน 300 ราย 
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 1.2 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
1) เปาหมาย : ผลักดันและขับเคล่ือนนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2566 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ 
แผนปฏิบัติการดาน… ตอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ หรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ  
ไมนอยกวา 

สาขา
อุตสาหกรรม

ตอป 

5 - ประเมินผล 

ในไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

2. รอยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement)  
ไมนอยกวา  

รอยละ 80 - 

3. สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
มีผลติภาพเพิ่มขึ้นเฉลีย่  

รอยละ 10 - 

4. แรงงานท่ีเขารวมโครงการมผีลติภาพ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 

รอยละ 5 - 

5. การออกใบรับรองที่เกี่ยวของกับ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ไมนอยกวา  
ปาย 4,300 - 

 
โดยไดมีการดำเนินงาน ภายใตโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาฐานขอมูล และการคาดการณเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต กิจกรรมการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ซึ่งอยูระหวาง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุใหม 
(Food Warrior) กิจกรรมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรสูอุตสาหกรรมอาหารดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ไดมีการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6.0208 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 ของงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร ซึ่งการเบิกจายเงินในงวดดังกลาว ไดมีการสงมอบแผนกำกับของโครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเปน 
รอยละ 13.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งป 

3) โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  กิจกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพ่ือยกระดับศักยภาพการแขงขันเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ไดมีการเบิกจาย
งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6.9941 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
ซึ่งการเบิกจายเงินในงวดดังกลาว ไดมกีารสงมอบแผนกำกับของโครงการ  

4) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม กิจกรรมการปรับระบบ 
การดำเนินงานปายขอมูลยานยนตตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ซึ่งอยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
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5) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรมการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน BCG (BCG Model) ไดมีการเบิกจายงบประมาณ  
ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน  3.5000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซึ่งการเบิกจายเงิน 
ในงวดดังกลาว ไดมีการสงมอบแผนกำกับของโครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 2.00 ของแผน 
การดำเนินงานทั้งป 

 

1.3 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ยกระดับการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
1) เปาหมาย : มีระบบสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่นาเชื่อถือ ทันสมัย 

และสามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย  
ป 2566 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล
สารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ไมนอยกวา 

รอยละ 80 - ประเมินผล 

ในไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 2. ระดับความเช่ือมั่นที่มีตอระบบเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไมนอยกวา  
รอยละ 80 - 

3. จำนวนคร้ังของการเขาใชบริการขอมูล
สารสนเทศ ไมนอยกวา  

พันครั้ง 5,000 2,960  

4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม /  
บทวิเคราะหประเด็นสำคัญ / ผลกระทบ 
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงาน
เผยแพรผานระบบฐานขอมลูอัจฉริยะ 

เรื่อง 250 66  

 
โดยไดมีการดำเนินงานงาน ดังนี้ 
1) จัดทำขอมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

- โครงการ Intelligence Unit ไดมีการลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาในวันท่ี 22 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไมมี 
ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 

- การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ไดมีการลงนาม 
ในสัญญาจางที่ปรึกษาในวันที่ 31 ก.ย. 2565 ไดมีการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 จำนวน 2.2209 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 28 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

- การสำรวจขอมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม  ไดมีการลงนาม 

ในสัญญาจางที่ปรึกษาในวันที่ 1 ม.ค. 2566 ซึ่งยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 



6 

 

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุงสู
อุตสาหกรรม 4.0 

- การพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของท้ัง 15 สาขาอุตสาหกรรม  
ไดมีการเบิกจายงบประมาณ  ณ  ไตรมาสท่ี  1 รวมจำนวน   5.5250 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 30.69  
ของงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 

- การวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึกเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ไดมีการลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาในวันที่ 16 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 

- การพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการใหบริการขอมู ลเปด
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  ไดมีการลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา 
ในวันท่ี 27 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 

 
 1.3 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง สรางความเขมแข็งสูการเปนองคกรที่เปนเลิศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1) เปาหมาย : ยกระดับสมรรถนะขององคกรใหมีความทันสมัยดวยดิจิทัล สรางสรรค โปรงใส และ 

มีธรรมาภิบาล 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2566 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

1. คะแนนประเมินคณุธรรมและ 
ความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) 

ไมนอยกวา 

คะแนน 92 - ประเมินผล 

ในไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 2.  คะแนนประเมินสถานะของหนวยงาน

ภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ไมนอยกวา 

คะแนน 410 - 

3. ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ.  
ไมนอยกวา 

รอยละ 70 - 

4. ระดับความพึงพอใจตอคณุภาพชีวิต  
ความพอใจในงาน และความผูกพัน 

ตอองคกร ไมนอยกวา  

รอยละ 70 - 

 
โดยไดมีการดำเนินงานงาน ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการความรู (KM) ไดมีการลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาในวันที่ 9 ธ.ค 2565 ซึ่งยังไมมี

ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 1 
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2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลสำหรับยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย  
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 4 รายการ ประกอบดวย (1) คอมพิวเตอรโนตบุก ซึ่งดำเนินการจัดซื้อไป

แลว จำนวน 39 เครื่อง มีการเบิกจายไปแลว 0.8346 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   
(2) อุปกรณกระจายสัญญาณ (3) อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก ซึ่งอยูระหวางดำเนินการ และ (4) การพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดมีการลงนามสัญญาไปเม่ือวันที่ 15 ธ.ค. 2565 

- อุปกรณปองกันเครือขาย จำนวน  1  เคร่ือง อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อ 

- ระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน จำนวน 1 ระบบ อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อ 

 
2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 
 
 ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ไดรับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น  
31 โครงการ งบประมาณรวม 119.6646 ลานบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจาง 118.6530 ลานบาท  
ซึ่งจากผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม–ธันวาคม 2565) สศอ. มีผลการเบิกจายงบประมาณโครงการรวม 
26.0266 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.94 (ภาพท่ี 1) ในขณะท่ีมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ (1)  

ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 7.52 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดท้ังป ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนิน
โครงการของ สศอ. เปนลักษณะการจัดจางท่ีปรึกษา โดยโครงการท่ีเปนงบลงทุนและงบรายจายอ่ืน มีขั้นตอน 

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสวนใหญการดำเนินการในไตรมาสท่ี 1 เปนกระบวนการการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ และ 
จะดำเนินการตามแผนงานโครงการ ภายใตสัญญาจางที่กำหนด ในขณะท่ีโครงการท่ีเปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ภายหลังจากการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการและตรวจรับงาน 

ตามแผนงานแลวเสร็จ สามารถดำเนินการเบิกจายงบประมาณไดทันที ประกอบกับผลผลิตโครงการโดยสวนใหญ
จะปรากฏภายหลังจากการดำเนินการในชวงไตรมาสที่ 3-4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำใหสัดสวนของผล 

การดำเนินงานในไตรมาสท่ี 1 เมื่อเทียบกับแผนงานทั้งปคอนขางนอย และจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนในไตรมาสตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวช้ีวัดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจริงจากการดำเนินงาน
เปรียบเทยีบกับผลรวมของตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด 
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ภาพที่ 1 :  ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการสะสม ประจำไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 

ภาพที่ 2 :  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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3. ปญหาอุปสรรค-ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโครงการประเภทงบลงทุนและงบรายจายอ่ืน โดยเฉพาะ 
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกที่ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือมีผูยื่นขอเสนอรายเดียวที่ไมสอดคลองตามขอกำหนด TOR  
ทำใหเกิดความลาชาจากกระบวนการดังกลาว ทั้งนี้ สศอ. จึงไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางทันที ภายหลังจากท่ีทราบผล
การพิจารณาวงเงินงบประมาณอยางเปนทางการจากสำนักงบประมาณ โดยจะจัดจางและลงนามในสัญญาจาง  
ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณมีการประกาศใชอยางเปนทางการ ทำใหโครงการโดยสวนใหญสามารถดำเนินการ
ไดตามแผนงานที่กำหนด 

 
4. ขอเสนอแนะ 
 - 
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

1  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570
✓ ✓ ✓  บันทึก กม. ท่ี อก 0802/669

ลว 7 ตุลาคม 2565

 -เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอ ในฐานะเป็นผู้แทน สศอ. เข้าร่วม

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว

 -

2  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง 

ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การ

ส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการพัฒนา

เศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

✓ ✓ ✓ หนังสือ อก ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0802/11239

ลว 21 ตุลาคม 2565

 - เสนอแนะความเห็น ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ต่อรายงานการศึกษา เร่ือง 

ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบลงนามในหนังสือส่ง สศช. เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมส่ง สลค. 

ต่อไป

 -

3  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันและการสร้างความเช่ือมโยง

ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และ

เคร่ืองมือแพทย์ของไทย

✓ ✓ ✓ บันทึก สศอ. ท่ี อก 0802/636

ลว 29 กันยายน 2565

 -เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและการสร้างความเช่ือมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และ

เคร่ืองมือแพทย์ของไทยท่ีได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เสนอ ปกอ. ผ่าน 

รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กม.จะด าเนินการต่อไปตาม

เสนอ

 -

4  การด าเนินการนโยบายพัฒนา

อุตสาหกรรม ของการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ (กอช.) คร้ังท่ี 1/2565

✓ ✓ ✓ 1. หนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.   ท่ี อก 

0802/12250 ลว 7 พ.ย. 2565    2. 

บันทึกรองนายก นายวิษณุฯ เรียน 

เลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0403(กร2)/14928

 ลว 4 พ.ย. 2565

 -กอช. มี สศอ.(กม.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซ่ึงในการประชุม กอช. มี

นโยบายท่ีจะต้องผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายเลขาฯ ได้

ด าเนินการเสนอนโยบายดังกล่าวเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เห็นชอบแล้ว

เสนอ  รวอ.ให้ความเห็นชอบเสนอ รนม. และเลขาธิการ สลค. ซ่ึงได้

พิจารณาน าเข้าท่ีประชุม ครม. แล้ว

 -

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

5  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การด าเนิน

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ า (Soft 

Loan) Re-Open ธุรกิจดรงแรม และ 

Supply Chain ของโรงแรม

✓ ✓ ✓ หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0802/13559 ลว 

15 พฤศจิกายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน 

รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน 

เลขาธิการ ครม.

 -

6  ขออนุม้ติปรับระยะเวลาและแผนการ

ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิต

ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖สควค.)

 ระยะท่ี 4 จากปี พ.ศ. 2564-2567 

เป็นปี พ.ศ. 2566-2569

✓ ✓ ✓ หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0802/13564 ลว 

15 พฤศจิกายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน 

รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน 

เลขาธิการ ครม.

 -

7  การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการ

ฝึกอบรมโดยใช้การท างานเป็นฐาน 

ระหว่างระทรวงศึกษาธิการแห่งราช

อาณาจักไทยกับกระทรวงแรงงานและ

เศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

✓ ✓ ✓ หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0802/14007 ลว 

23 พฤศจิกายน 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน 

รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน 

เลขาธิการ ครม.

 -
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

1 การพิจารณารายงานการพิจารณา

ศึกษา เร่ือง ปัญหาอุปสรรค และ

แนวทางแก้ไขการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์ของประเทศไทย ของ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

วุฒิสภา

✓ ✓ ✓ 1. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ท่ี นร 0503/ว(ล)22004

ลว. 2 กันยายน   2565

2. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0100/868 

ลว. 2 กันยายน 2565 

3. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/681

ลว. 3 ตุลาคม 2565

4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/959

ลว. 3 ตุลาคม 2565

5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนท่ีสุด

ท่ี อก 0803/959 ลว. 17ตุลาคม 2565

6. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0803/11612

ลว. 26 ตุลาคม 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

มีค าส่ังให้กระทรวงสาธาณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการพิจารณา

ศึกษา เร่ือง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศไทยของ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทาง

และความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสรุปผลการ พิจารณาหรือผลการด าเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวในภาพรวม เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ

3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

5. กร.1 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อม

ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน 

รศอ.กฤศ ซ่ึง. ผศอ. ให้ความเห็นชอบและลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 

โดยผ่านความเห็นชอบจาก ปกอ. พร้อมท้ัง รวอ. ให้ความเห็นชอบ และ

ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเสนอ

ความเห็นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

2 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 

การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับ

เคร่ืองจักรกลการเกษตร

✓ ✓ ✓ 1. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ลับมาก ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล) 24010

ลว. 21 กันยายน 2565

2. บันทึก กร.1 ลับมาก ด่วนท่ีสุด

ท่ี อก 0803/ (ล) 27 ลว. 6 ตุลาคม 2565

3. บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0803/ (ล) 83 ลว. 6 ตุลาคม 2565

4. บันทึก อก. สศอ. ลับมาก ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก  0803/(ล) 83 ลว. 10 ตุลาคม 2565

5. หนังสือ อก. ลับมาก ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0803/11045 ลว. 19 ตุลาคม 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับเคร่ืองจักรกล

การเกษตร ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

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 าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ

จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ

6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 

7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. 

8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี
3 คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ จ ากัด (GWM) ขอเข้า

พบ รวอ.

✓ ✓ ✓ 1. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0100/1149

ลว. 10 พฤศจิกายน 2565

2. บันทึก กร.1  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/776

ลว. 22 พฤศจิกายน 2565

3. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/1135

ลว. 23 พฤศจิกายน 2565

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

ประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ 

มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็นยืนยันแผนงานของบริษัท ในการ

สนับสนุนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมผลักดันประเทศไทย

ให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคต่อไปในอนาคต

2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ กยผ.สปอ. พิจารณาด าเนินการ

3. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

4. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและ

พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพ่ือ

มอบหมาย สร. น าเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือต่อไป
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

4 ขอรับการสนับสนุนให้เป็นรถแห่งชาติ ✓ ✓ ✓ 1. หนังสือบริษัท โชคน าชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง

จ ากัด  ท่ี CNC 65 / 0019-00

ลว. 21 กันยายน 2565

2. บันทึก กร.1  ท่ี อก 0803/799

ลว. 30 พฤศจิกายน 2565

3. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/1169

ลว. 2 ธันวาคม 2565

1. บริษัท โชคน าชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จ ากัด ได้มีหนังสือขอให้ อก. 

สนับสนุนรถโดยสารของบริษัท โชคน าชัยฯ เป็นรถแห่งชาติ 

2.  รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ

3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ กสอ. พิจารณาด าเนินการหารือกับ

บริษัท โชคน าชัยฯ

4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

5. กร.1 ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือ โดยมี รศอ.กฤศ เจ้าหน้าท่ี สศอ.

และ กสอ. พร้อมบริษัท โชคน าชัยฯ เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 สรุป

ได้ ดังน้ี 5.1 บริษัท โชคน าชัยฯ ขอให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารของ

บริษัทฯ เป็นรถแห่งชาติ ส่งเสริมให้รถโดยสารไฟฟ้าของไทยแข่งขันได้ 

และพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรถโดยสารไฟฟ้าของไทย และจัดท า

มาตรการสนับสนุนการปรับเปล่ียนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าแทนรถโดยสาร

เคร่ืองยนต์สันดาป 5.2 กสอ. ให้ข้อมูลว่า ตลาดในประเทศ นอกจากเร่ือง

ต้นทุนการผลิตแล้วการให้บริการและซ่อมบ ารุงก็เป็นส่ิงส าคัญ ท้ังน้ี กสอ.

 ยินดีให้การสนับสนุนด้านการตลาดให้กับบริษัทฯ และ 5.3 สศอ. ให้

ข้อมูลว่า ประเทศไทยด าเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แบบ

เสรี เปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตท่ีเป็นคนไทย หรือบริษัทต่างชาติอย่างเท่าเทียม

 แต่การประกาศรถแห่งชาติ อาจต้องพิจารณาข้อกฎหมายในประเทศและ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ัง  ผลกระทบทางการค้า การลงทุน

 และอาจเกิดกระแสต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. กร.1 ได้จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศขอความเห็นชอบและ

พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

7. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

5 ร่างประกาศส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการรับรองผลิตภัณฑ์

พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

✓ ✓ 1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับท่ี 749) พ.ศ. 2565 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

2. บันทึก กร.1  ท่ี อก 0803/800

ลว. 30 พฤศจิกายน 2565

3. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/823

ลว. 14 ธันวาคม 2565

4. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง

ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพ ลว. 16 ธันวาคม 2565

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับท่ี 749) พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 3 ซ่ึงก าหนดไว้ว่า “ให้

ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

 ให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ

ย่ีสิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้

ทางชีวภาพตามประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนดและได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ส าหรับรายจ่าย

ท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

2. เพ่ือด าเนินการตามความในพระราชกฤษฎีกาข้างต้น กร.1

ได้ด าเนินการ ดังน้ี  2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการออก

ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพ่ือพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
และก าหนดแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เพ่ือให้เกิดการ

ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2.2 เวียนรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา และ 2.3 ยกร่าง

ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

รับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และแบบฟอร์มการ

ย่ืนขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ตาม

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) 

3. กร.1 ได้จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ เพ่ือขอความเห็นชอบ

ลงนามประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในประกาศส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

มันส าปะหลังและมาตรการคู่ขนาน ปี 

2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบ

คณะกรรมการนโยบายและบริหาร

จัดการมันส าปะหลัง (นบมส.)

✓ ✓ ✓ 1. บันทึก กร.2 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/474

 ลว. 6 ต.ค. 65

2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/981 ลว. 10 และ 12 ต.ค. 65 

3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0804/11053  ลว. 19 ต.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง โครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและมาตรการคู่ขนาน ปี 2565/66 

และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมัน

ส าปะหลัง (นบมส.) ของ พณ. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลง

นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-

2 ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

ปาล์มน  ามันตกต่ า
✓ ✓ ✓ 1. บันทึก กร.2 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/5096 ลว. 31 ต.ค. 65

2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/1056 ลว. 1 พ.ย. 65 

3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0804/11037  ลว. 18 ต.ค. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเรียกร้องของนายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ 

นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน  ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้ย่ืนหนังสือถึง

ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีราคาผลผลิตปาล์มน  ามันตกต่ าลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยจัดท าบันทึกชี แจงผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เรียน ผศอ.

ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้

ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

3 ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

ปาล์มน  ามันตกต่ า
✓ ✓ ✓ 1. บันทึก กร.2 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/509

 ลว. 31 ต.ค. 65

2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/1056 ลว. 1 พ.ย. 65 

3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/11982  ลว. 2 พ.ย. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเรียกร้องของนายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ 

นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน  ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีย่ืนหนังสือถึง

ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ (พลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีราคาผลผลิตปาล์ม

น  ามันตกต่ าลงอย่างเน่ือง ประกอบกับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น 

ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และค่าจ้างแรงงานเพ่ิมสูงขึ น ท าให้รายได้ลดลงแต่

รายจ่ายเพ่ิมขึ น โดยจัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ

เพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-

4 ขออนุมัติปรับเพ่ิมราคากลางในการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียน

✓ ✓ ✓ 1. บันทึก กร.2 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/546

 ลว. 25 พ.ย. 65

2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/1152

ลว. 28 พ.ย. 65 

3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/     

   ลว.

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง ขออนุมัติปรับเพ่ิม

ราคากลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน  ของ กษ. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 

โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม

หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-

5 ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

(ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน  ามันและ

ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน  ามัน พ.ศ. ....)

✓ ✓ ✓ 1. บันทึก กร.2 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/585

 ลว. 26 ธ.ค. 65

2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0804/1213 ลว. 27 และ 28 ธ.ค. 65 

3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/25 

 ลว. 4 ม.ค. 66

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง ร่าง

พระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน  ามันและ

ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน  ามัน พ.ศ. ....) และเสนอความเห็นว่าสมควรให้ค า

รับรองหรือไม่ให้ค ารับรอง พรบ.เก่ียวด้วยการเงินฯ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน 

รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

1 ความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการ

ประชุมกรอบ

ความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

และสิงคโปร์ (Singapore-Thailand 

Enhanced Economic Relationship:

 STEER) คร้ังท่ี 6

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/521

ลว. 11 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/989

ลว. 12 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11049

ลว. 19 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ 

(Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship:STEER) 

คร้ังท่ี 6 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

2 ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสาร

ผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง

อาเซียน คร้ังท่ี 28 และการประชุม

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/534

ลว. 19 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1021

ลว. 19 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11916

ลว. 31 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรี

ขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี 28 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

3 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี 55 และ

การประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/536

ลว. 21 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1026

ลว. 21 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11914

ลว. 31 ต.ค. 65 และเร่ืองดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี 55 

และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

4 ความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและ

ค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก

 (Study Group on Asia - Pacific 

Tax Administration and Research :

 SGATAR) คร้ังท่ี 52

P P P บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/979

ลว. 10 ต.ค. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/979

ลว. 12 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11048

ลว. 19 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการ

บริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on 

Asia-Pacific Tax Administration and Research : SGATAR)  คร้ังท่ี 

52 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และเร่ืองท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

5 ความเห็นต่อรายงานผลการเดินทาง

เยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบีย

ของรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

P P P บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/993

ลว. 12 ต.ค. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/993

ลว. 18 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11871

ลว. 25 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของ

ซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการ

ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แผนการ

ขับเคล่ือนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย

6 ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ส าหรับสาขา

ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้าน

ช้าง

P P P บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/997

ลว. 17 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11039

ลว. 18 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 

2570) ส าหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ

ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยเห็นควรให้เพ่ิมเติมสาขาการค้า การ

ลงทุน และอุตสาหกรรม

7 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 33 และ

การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

คร้ังท่ี 29

P P P บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1024

ลว. 21 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11617

ลว. 26 ต.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี

เอเปค คร้ังท่ี 33 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค

คร้ังท่ี 29 โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ท้ัง 5 ฉบับ

8 ข้อคิดเห็นต่อกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า

 ส าหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย-

ตุรกี ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และความเห็น

ของ สศอ.

P P   บันทึก กท. ท่ี อก 0806/512

ลว. 4 ต.ค. 65

หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0806/1023

ลว. 4 ต.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรส าหรับข้อคิดเห็นกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด

สินค้า ในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี
   ไม่มี

9 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการ

หารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน-

สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาค

ระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี 

(Joint Statement of the ASEAN - 

U.S. Ministerial Dialogue on 

Gender Equality and Woman'' s 

Empowerment)

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/515

ลว. 4 ต.ค. 65 

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/966

ลว. 5 ต.ค. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/966

ลว. 7 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/966

ลว. 7 ต.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน-

สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี 

(Joint Statement of the ASEAN - U.S. Ministerial Dialogue on 

Gender Equality and Woman'' s Empowerment) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

24



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

10 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ 

(Inter-sessional Meeting) ของ

คณะท างานด้านการค้าสินค้าภายใต้

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) 

และความเห็นของ สศอ.

 P P   บันทึก กท. ท่ี อก 0806/519

ลว. 10 ตค. 2565

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับการสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ 

(Inter-sessional Meeting) ของคณะท างานด้านการค้าสินค้าภายใต้

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

   ไม่มี

11 ความเห็นต่อการรับรองร่างเอกสาร

วาระบาหลี 2022: แผนท่ีน าทางระดับ

โลกเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bali 

Agenda 2022 : Global Roadmap 

for Creative Economy)

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/525

ลว. 12 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1003

ลว. 17 ต.ค. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1003

ลว. 18 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 806/11470

ลว. 25 ต.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างเอกสารวาระบาหลี 2022: แผนท่ีน าทาง

ระดับโลกเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bali Agenda 2022 : Global 

Roadmap for Creative Economy) เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

12 ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วย

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 

2022-2025

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/547

ลว. 28 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1048

ลว. 31 ต.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/12533 

ลว. 18 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2022-2025 เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

13 ความเห็นต่อข้อมูลส าหรับการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 40 และ 41 

และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  

0806/542 ลว. 27 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/1047 

ลว. 28 ต.ค. 65หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก

 0806/11985 ลว. 2 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรทะรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลส าหรับการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 40 และ 41 และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง
   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

14 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม

ส าหรับ      การเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการของประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  

0806/576 ลงวันท่ี 11 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  

0806/1104 ลงวันท่ี 11 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/13339 

ลว. 14 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างถ้อยแถลงข่าว

ร่วมส าหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

   ไม่มี

15 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการ

ประชุมระดับผู้น า คร้ังท่ี 14 แผนงาน

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี

 28 แผนงาน IMT-GT

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/579

ลว. 14 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1108

ลว. 14 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 806/14036

ลว. 24 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า คร้ังท่ี 14 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(IMT-GT) และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 28 แผนงาน IMT-GT

 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

16 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่า

ด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้าน

เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่นในระยะ 5 ปี และ

ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลญ่ีปุ่น เร่ืองการยกระดับ

ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์       อย่างรอบด้าน

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/598

ลว. 15 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1126

ลว. 21 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 806/14111

ลว. 29 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่นในระยะ 5 ปี และร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่าง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญ่ีปุ่น เร่ืองการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

17 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นสนทนา

ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และ

นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/561 ลว.

 2 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1071

ลว. 4 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 806/12516

ลว. 8 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและประเด็น

การสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

และนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นในประเด็นการหารือ ส าหรับ

การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี เช่น 1) ความคืบหน้าการ

ด าเนินการตามบันทึกความเข้าจะหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือ

จัดท าความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 2) ข้อริเร่ิมการด าเนินโครงการ/ 

กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 3) ข้อริเร่ิมด้านเศรษฐกิจสี

เขียว
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

18 ความเห็นต่อการทบทวนนดยบาย

การค้า (TPR) ของบราซิล

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/566 ลว.

 7 พ.ย. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1166 

ลว. 7 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับความเห็นต่อ

การทบทวนนโยบายการค้า (TRP) ของบราซิล ในประเด็นการพัฒนา

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและเก้ือกูลกัน ได้แก่ 1) สาขา

เกษตรแปรรูป โดยส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปล่ียนผู้เช่ียวชาญ การ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือ

เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน และ 2) 

สาขาพลังงานทดแทน ในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบุคลากรสาขาอุตสาหกรรมอ้อยและ

น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพของท้ังสองฝ่าย เพ่ือสนับสนุน

ความม่ันคงทางพลังงานอลัเศรษฐกิจชีวภาพท่ีย่ังยืน

19 ข้อมูลประกอบการหารือส าหรับการ

ประชุมคณะกรรมาธิการความตกลง

การค้าเสรีไทย-ชิลี (FTC) คร้ังท่ี 4 และ

 ความห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/575 ลว. 

11 พ.ย. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1193 

ลว. 11 พ.ย. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับข้อมูลและ

ประเด็นหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างไทย-ชิลี 

ส าหรับคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเร่ืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

พิจารณาใช้ประโยชน์ เพ่ือร่วมขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากความตกลง

การค้าเสรีไทย-ชิลี เพ่ิมมากข้ึน

20 ความเห็นประเด็นด้านกฎถ่ินก าเนิด

สินค้าภายใต้การประชุมคณะท างาน

ด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าส าหรับ

เขตการค้าเสรีบิมสเทค คร้ังท่ี 21

P P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/577 

ลว. 11 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ท่ี อก 0806/1198 

ลว. 11 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับความเห็นใน

ประเด็นด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้การประชุมคณะท างานว่าด้วยถ่ิน

ก าเนิดสินค้าส าหรับเขตการค้าเสรีบิมสเทคคร้ังท่ี 21 ในข้อบทท่ี 7 

Non-Qualifying Operations ในประเด็นกระบวนการผลิตอย่างง่ายท่ี

ไม่ผ่านเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดสินค้า

21 ความเห็นต่อการประชุม World 

Travel and Tourism Council 

(WTTC) Global Summit คร้ังท่ี 22 

และข้อมูลนโยบายและความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ

ซาอุดีอาระเบีย

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/574 ลว. 

11 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1103 ลว

 11 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/13842 

ลว. 21 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อมูลนโยบายและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ

ซาอุดีอาระเบีย เพ่ือกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประสาน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาใช้ประกอบการจัดท าถ้อยแถลง และ

สุนทรพจน์ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการประชุม World Travel and Tourism

 Council (WTTC) Global Summit คร้ังท่ี 22
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

22 ความเห็นต่อร่างแผนการขับเคล่ือนเพ่ือ

ส่งเสริมความสัมพันธ์

ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 

2565-2567)

 และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดต้ัง

สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/584 ลว.

 14 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1114 

ลว. 15 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1114 

ลว. 21 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/14035 

ลว. 24 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแผนการขับเคล่ือนเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิ

ภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 

2565 – 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดต้ังสภาความร่วมมือซา

อุดี – ไทย และข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือร่วมสนับสนุน

กลไกในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของท้ังสองฝ่าย 

ภายใต้แผนการขับเคล่ือน อก. ท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ 

อาหารแปรรูป ยานยนต์ เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ และเหมืองแร่ 

ผ่านการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

23 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อ

การรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วม

อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้าน

ความม่ันคงทางอาหารในการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 40 และคร้ังท่ี 

41 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง

P P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1111 

ลว. 15 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1111 

ลว. 21 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/14034 

ลว. 24 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านความม่ันคงทางอาหาร และข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความม่ันคงทางอาหาร

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู

ปอสหสรระยะท่ี 1 ปี 2562-2570 ของ อก. ในการวางเป้าหมายของไทย

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน และเป็น 1 ใน 10 

ของผู้ส่งออกอาหารของโลกเพ่ือตอบสนองต่อความม่ันคงทางอาหาร 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
24 ความเห็นต่อการรับรองแผนปฏิบัติการ

ด้านการศึกษาอาเซียน - สหพันธรัฐ

รัสเซีย พ.ศ. 2565 - 2569 (ASEAN - 

Russian Federation Plan of Action 

on Education 2022 - 2026)

P  P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/541  ลว.

 27 ตค. 65      

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1041 ลว. 27 ตค. 65   

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1041 ลว. 31 ตค. 65   

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด

ท่ี อก 0806/12117 ลว. 3 พย. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห้นต่อการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน - 

สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565 - 2569 (ASEAN - Russian Federation 

Plan of Action on Education 2022 - 2026)  เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

25 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาจาการ์ตา

ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ

ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือ

การพัฒนาท่ีย้ังยืน

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/555 ลว.

 1 พ.ย. 65       บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 

อก 0806/1064 ลว. 2 พ.ย. 65     บันทึก 

อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1064 ลว. 4 

พ.ย. 65     หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

0806/12532 ลว. 8 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างปฏิญญาจาการ์ตาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความ

ร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก

อวกาศเพ่ือการพัฒนาท่ีย้ังยืนเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

26 ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ

การเป็นเจ้าภาพการประชุม MC13 

และความเห็นของ สศอ.

 P  P P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/557

ลว. 10 ต.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1063

ลว. 2 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนมาก

ท่ี อก 0806/12235 ลว. 4 พ.ย. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุม MC13
   ไม่มี

27 ข้อคิดเห็นต่อประเด็นพิจารณาระหว่าง

การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับมาตรการภายใต้นโยบาย EGD 

ของสหภาพยุโรป และความเห็นของ 

สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/567 ลว.

 7 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1090ลว. 8 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/13024 ลว. 9 พ.ย. 65  

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับประเด็นการพิจารณา

ระหว่างการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับมาตรการภายใต้

นโยบาย EGD ของสหภาพยุโรป

   ไม่มี

28 ความเห็นต่อการขอทบทวนมติ

คณะรัฐมนตรี เร่ือง บันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยการจัดต้ังคณะท างานร่วมด้วย

ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ

ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจ

ของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวง

พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย

P  P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/578  ลว.

 11 พ.ย. 65 

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1109 ลว. 14 พ.ย.565  บันทึก

 อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1109 ลว. 21 พ.ย. 65   

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/14037 ลว. 24 พ.ย. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง บันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะท างานร่วมด้วยความร่วมมือทางการค้าและ

เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรีย

กับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยเพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

29



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

29 ข้อมูล/ความเห็นเพ่ือประกอบการพบ

หารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ

เศรษฐกิจสาธารณรัฐออสเตรีย และ

ความเห็นของ สศอ.

P  P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/580

ลว. 14 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/1112

ลว. 15 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ท่ี อก 0806/14001

ลว. 22 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อมูล/ความเห็นเพ่ือ

ประกอบการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐออสเตรีย

   ไม่มี

30 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วม

เพ่ือความร่วมมือทวิภาคี ระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งจอร์เจีย และความเห็นของ 

สศอ.

P  P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/607

ลว. 23 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/1141

ลว. 24 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ท่ี อก 0806/14075

ลว. 25 พ.ย. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี 

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งจอร์เจีย

31 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint

 Statement) โอกาสการเยือนไทย

อย่างทางการของประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  
0806/612 ลว. 25 พ.ย. 65
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก    
0806/1151 ลว. 28 พ.ย. 65   หนังสือ
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก         
0806/14201 ลว. 6 ธ.ค. 65 
และเร่ืองเดิม

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) โอกาสเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

32 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 2 ฉบับ 

ส าหรับประกอบการประชุม

คณะท างานด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด

สินค้าภายใต้คณะเจรจายกระดับความ

ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และ

ความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  

0806/634 ลว. 19 ธ.ค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/1337

 ลว. 21 ธ.ค. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมศุลากากรเก่ียวกับข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 2 ฉบับ

 ส าหรับประกอบการประชุมคณะท างานด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดภายใต้

คณะเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

33 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วม

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการ

ด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคมท่ี

มีอนาคตร่วมกันไทย-จีน เพ่ือน าไปสู่

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนย่ิงข้ึน ใน

โอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วง

การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/610 ลว.

 25 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1146 

ลว. 29 พ.ย. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/14202 ลว. 6 ธ.ค. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่การมีประชาคมท่ี

มีอนาคตร่วมกันไทย-จีน เพ่ือน าไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนข้ึนใน

โอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

ห้วงการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ภายใต้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือ

เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน (พ.ศ. 2565-2569) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

34 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการ

ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน

เพ่ือขับเคล่ือนผลประโยชน์ของไทย 

ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific 

Economic Framework: IPEF) คร้ังท่ี

 3/2565 และผลการด าเนินงาน

P P P บันทึก กท. ท่ี อก 

0806/625 ลว. 8 ธ.ค. 65

บันทึก อก. ท่ี อก 

0806/1182 ลว. 13 ธ.ค. 65 

และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน

เพ่ือขับเคล่ือนผลประโยชน์ของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) 

ในวันศุกรณืท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ 

กระทรวงการต่างประเทศ  โดยข้อเสนอความร่วมมือในเสาท่ี 2 ห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain) ภายใต้กรอบ IPEFและขับเคล่ือนส่งเสริมความ

ร่วมมือ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.) การจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสินค้าและ

สาขาท่ีส าคัญ 

2.) การเพ่ิมความเข้มแข็งและการลงทุนในสาขาและสินค้าส าคัญ โดยมี

กิจกรรมการแลกเปล่ียนข้อมูลและผู้เช่ียวชาญในสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม สัมมนา เพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีดี 3.) การสร้างกลไกการ

แลกเปล่ียนข้อมูลและการรับมือต่อวิกฤต 

4.) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน 

5.) การส่งเสริมบทบาทและสิทธิของแรงงาน

6.) การปรับปรุงความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร อก.

 พิจารณา

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รับทราบ

หมายเหตุ

เจ้าของต้นเร่ือง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

35 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของ

การหารือทวิภาคีระหว่าง

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส

P  P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/608  ลว.

 23 พ.ย. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1143

 ลว. 24 พ.ย. 65

บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1143 

ลว. 6 ธ.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/14220 ลว. 8 ธ.ค. 65   

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่าง

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

36 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบาย

การค้าของสหรัฐฯ ภายใต้องค์การ

การค้าโลก ประจ าปี 2565

P P   บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/621

ลว. 2 ธ.ค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี อก 0806/1279 ลว. 7 ธ.ค. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับการทบทวน

นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้องค์การการค้าโลก ประจ าปี 2565
   ไม่มี

37 ความเห็นต่อร่างโต้ตอบบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี

 P  P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/631

ลว. 15 ธ.ค. 65

บันทึก สศอ. ท่ี อก 

0806/1191 ลว. 16 ธ.ค. 65

หนังสือ อก. ท่ี อก 

0806/14365 ลว. 20 ธ.ค. 65

หนังสือ อก. ท่ี อก 

0806/14366 ลว. 20 ธค. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างโต้ตอบบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง

ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐตุรกี  ให้กระทรวงการต่างประเทศ 

และสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจ าประเทศไทย

   ไม่มี

38 ข้อมูลและความเห็นส าหรับ

ประกอบการเข้าร่วมประชุม "11th 

Regional 3R Circular Economy 

Forum in Asia and the Pacific " ณ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และความเห็น

ของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/636 ลว.

 20 ธ.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1200

ลว. 21 ธ.ค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอข้อมูลและความเห็นส าหรับประกอบการเข้าร่วมประชุม "11th 

Regional 3R Circular Economy Forum in Asia and the Pacific " 

เรียน รวอ. ระหว่างวันท่ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ราชาอาณาจักร

กัมพูชา

   ไม่มี
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการIntelligence Unit ปี 2566 2,300,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

กิจกรรมหลัก จัดท า ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย

ภูมิภาคของไทย

1 - 0 ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมย่อย 1.ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยท่ีมี

ความทันสมัย แม่นย า และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

งาน

    - จ านวน 1 งาน ปัญหา-อุปสรรค

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 2. จัดท าบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

9 - 0

    - จ านวน 9 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย 3. ศึกษาระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมท้ังหมดท่ีมีการด าเนินงานใน

ปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางการบูรณาการ

1 - 0 ข้อเสนอแนะ

    - จ านวน 1 งาน งาน

กิจกรรมหลัก จัดท าประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ (Hot Issue) 

เพ่ือน าเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk

4 - 0

กิจกรรมย่อย จัดท าประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ (Hot Issue) 

เพ่ือน าเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk

คร้ัง

    -รายงาน 4 คร้ัง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและ/หรือเพ่ิมเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการ

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม/ อุตสาหกรรมรายภูมิภาค และข่าวท่ี

เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานข้อมูลของ IIU

1 - 0

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและ/หรือเพ่ิมเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการ

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม/ อุตสาหกรรมรายภูมิภาค และข่าวท่ี

เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานข้อมูลของ IIU

    - จ านวน 1 งาน งาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning 

Talk/ Afternoon Talk และเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit

2 - 0

กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning 

Talk/ Afternoon Talk และเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit

    - จ านวน 2 คร้ัง คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) 726,300 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

กิจกรรมหลัก การด าเนินการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจัดการความรู้ 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังต่อไปน้ี

1 - 0 ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมย่อย 1.จัดท าแผนการด าเนินการโครงการ และกิจกรรมภายใต้โครงการ

บริหารจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6 พร้อมท้ังการวิเคราะห์

องค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของ สศอ . ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผน

    - จ านวน 1 แผน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 2. จัดให้มีการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรท่ีช านาญ

ในองค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของ สศอ . ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

2 - 0

    - จ านวน 2 อง์ความรู้  อง์ความรู้

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 3. จัดท า infographic เก่ียวกับการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือจัดเก็บและ

เผยแพร่

10 - 0 ข้อเสนอแนะ

    - จ านวน 10 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย 4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

บริหารจัดการความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

2 - 0

    - จ านวน 2 รอบ รอบ

กิจกรรมย่อย 4. จัดประชุมคณะท างานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพ่ือ

สรุปผลการด าเนินงาน

1 - 0

    - จ านวน 1 คร้ง คร้ัง

กิจกรรมหลัก การด าเนินการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 6 - 0

กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิดการกระจาย และไหลเวียนของความรู้

คร้ัง

    -รายงาน 6 คร้ัง

กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการรับฟังบรรยาย และทดลองปฏิบัติ

จริง (Learning by doing) จากวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ใน

ด้านต่าง ๆ

4 - 0

    -รายงาน 4 คร้ัง คร้ัง

38



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บ ารุงรักษาระบบ และอัพเดต ข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน

1 - 0

    - จ านวน 1 งาน งาน

กิจกรรมย่อย พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ 1 - 0

    - จ านวน 1 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ต่าง ๆ 1 - 0

    - จ านวน 1 งาน งาน

กิจกรรมย่อย จัดหาเอกสาร/ต ารา/ส่ือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจ

สนับสนุน  เพ่ือสนับสนุนความรู้ สศอ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 - 0

    - จ านวน 1 งาน งาน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งานส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมราย

เดือน

7,931,900 2,220,932 2,220,932 28 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ส ารวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข 4,000 4,000 4,000 100

กิจกรรมย่อย ส ารวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข แบบสอบถาม

    - จ านวน 4,000 แบบสอบถาม ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ส ารวจข้อมูล ส าหรับจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) 12 3 3 100

กิจกรรมย่อย ส ารวจข้อมูล ส าหรับจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) เดือน

    - จ านวน 12 เดือน ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ ตรวจสอบ

ปัญหา และแนวทางแก้ไข

120 20 20 100

กิจกรรมย่อย  จัดท ารายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ 

ตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ไข

ชุด

    - จ านวน 120 ชุด

กิจกรรมหลัก รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนี

อุตสาหกรรมรายเดือน

12 3 3 100

กิจกรรมย่อย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนี

อุตสาหกรรมรายเดือน

เดือน

    - จ านวน 12 เดือน

กิจกรรมหลัก สรุปดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ 12 3 3 100

กิจกรรมย่อย สรุปดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ เดือน

    - จ านวน 12 เดือน

กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรม 

สถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8

12 3 3 100

กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรม 

สถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8

เดือน

    - จ านวน 12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก รายงานสรุปผลการด าเนินการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ 12 3 3 100

กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการด าเนินการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ เดือน

    - จ านวน 12 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

การส ารวจข้อมูลและจัดท ารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี

 2565

4,000,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก เตรียมการส ารวจ 1 - 0

กิจกรรมย่อย 1. วางแผนการตรวจสอบ พัฒนาแลพับปรุงการตรวจสอบ ติดตาม

ตรวจสอบ จัดพิมพ์แบบสอบถาม ส่งเสริมให้สถานประกอบการแจ้งข้อมูล ผ่าน 

iSingleForm จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

แผน

    - จ านวน 1 แผน ปัญหา-อุปสรรค

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ส ารวจ ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล 2,500 - 0

กิจกรรมย่อย ส ารวจข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ราย

    - จ านวน 2,500 ราย ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน 1 - 0

กิจกรรมย่อย ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงงานผลิตภาพและผล

ประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2565

ฉบับ

    - จ านวน 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก จัดท าหรือพัฒนา และบ ารุงรักษาระบบจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภาพ

และผลประกอบการอุตสาหกรรม

1 - 0

กิจกรรมย่อย บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูล แสดงผลรายงานตัวช้ีวัดผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรม

งาน

    - จ านวน 1 งาน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,000,000 300,000 300000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการด าเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล 1 1 1 100 ประชุมตรวจรับงานเม่ือวันท่ี

กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ

 พร้อมหัวข้อและโครงร่างเน้ือหา บทวิเคราะห์ท่ีชัดเจน และเป็นประเด็น

สนใจ (Hot issue) ในขณะน้ันเก่ียวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

คร้ัง 16 ธันวาคม 2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย

ค่าจ้างงวดท่ี 1 

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2565

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จ านวน 9 ฐานข้อมูล เดือน

    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง

แผน/ผล 3 เดือน

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 2566

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหว

ในอุตสาหกรรมชีวภาพ

72 8 13 162.5

กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวใน

อุตสาหกรรมชีวภาพเผยแพร่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล

ข่าว ปัญหา-อุปสรรค

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมหลัก การจัดท าบทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมชีวภาพ

2 - 0 ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย จัดท าบทวิเคราะห์เชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ เร่ือง

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 

bioinnovationlinkage

คร้ัง

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมหลัก การบ ารุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้

สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย ด าเนินการตรวจสอบและส ารองข้อมูลเว็บไซต์ 

bioinnovationlinkage

คร้ัง

    -วัดจากจ านวน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภัย

ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก รายงาน บทวิเคราะห์ บทความ ข่าว สถานการณ์อุตสาหกรรม 1 - 0

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม จ านวน 1 ฉบับ

    -ข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย รายงานข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา จ านวน 3

 ฉบับ

3 - 0

    -รายงานข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ

สัญญาณเตือนภัย จ านวน 9 ฉบับ

9 2 2 100 ข้อเสนอแนะ

    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและสัญญาณ

เตือนภัย

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา จ านวน 3 ฉบับ 3 1 1 100

    -ข้อมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา

กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส จ านวน 3 

ฉบับ

3 1 1 100

    -รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพ้ืนฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม จ านวน 1 ฉบับ 1 - 0

    -ข้อมูลพ้ืนฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพ้ืนฐานตลาดอาหารรายประเทศ จ านวน 9 ฉบับ 9 2 2 100

    -ข้อมูลพ้ืนฐานตลาดอาหารรายประเทศ

กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market 

Report) จ านวน 6 ฉบับ

6 2 2 100

    -รายงานตลาดอาหารในประเทศ

กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ (Food Market 

Share in Thailand)จ านวน 2 ฉบับ

2 - 0

    -ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) 

จ านวน 6 ฉบับ

6 1 1 100

    -รายงานตลาดอาหารโลก

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation 

Report) จ านวน 3 ฉบับ

3 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์อาหารโลก

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food 

Market Trends) จ านวน 2 ฉบับ

2 - 0

    -ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก

กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) จ านวน

 27 ฉบับ

27 6 6 100

    -ข่าวสถานการณ์อาหารโลก

กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 18 ฉบับ 18 4 4 100

    -ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร จ านวน 36 ฉบับ 36 8 8 100

    -สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการ

การค้า (NFI Food Safety Early Warning) จ านวน 2 ฉบับ

2 - 0

    -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่

ค้า (World Food Law & Regulation News) จ านวน 27 ฉบับ

27 6 6 100

    -ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า

กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุมกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว (Food Law 

and Regulation Corner) จ านวน 9 ฉบับ

9 2 2 100

    -รายงานสรุปมุมกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว

กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) จ านวน 9 ฉบับ 9 2 2 100

    -รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน

กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร

 1 เร่ือง

1 - 0

    -รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเย่ียมชมสถานประกอบการ Site Visit 5 รายสาขา 5 - 0

กิจกรรมย่อย เย่ียมชมสถานประกอบการ Site visit 5 คร้ัง

    -เย่ียมชมสถานประกอบการ Site visit

กิจกรรมหลัก รายงานติดตามประเมินผล 2 ฉบับ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 คร้ัง

    -รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก วางแผนการด าเนินงาน 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย วางแผนการด าเนินงาน และก าหนดกรอบการด าเนินโครงการ คร้ัง

    -แผนการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท้ังในประเทศและต่างประเทศ 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท้ังในประเทศและต่างประเทศ คร้ัง

    -ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม จ านวน 9 ฐาน 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม จ านวน 9 ฐาน คร้ัง

    -ฐานข้อมูลเดิมได้รับการปรับปรุง

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ฉบับ

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 3 - 0

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 - 0

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี ฉบับ

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 9 1 1 100

    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ฉบับ

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก 9 1 1 100

    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก 1 - 0

    -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก ฉบับ

กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดท าข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคล่ือนไหว 90 10 25 250

กิจกรรมย่อย จัดท าและสรุปข่าวสารความเคล่ือนไหว ข่าว

    -ข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บ ารุงรักษาฐานข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้งานสืบค้นข้อมูล

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย บ ารุงรักษา บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ต่อเน่ือง

    -บ ารุงรักษา บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน 9 1 1 100

    -ปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน ต่อเน่ือง

กิจกรรมหลัก เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง

    -เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ คร้ัง

    -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟช่ัน (อุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการด าเนินงาน 1 1 1 100 เบิกจ่ายแล้ว เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2565

กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการด าเนินงาน พร้อมกับ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูล

    -ข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟช่ันให้อยู่ในรูป

อิเล็กทรอนิกส์

9 - 0

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและรองเท้า / อัญมณีและเคร่ืองประดับ )

ข้อมูล

    -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส / สาขา ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-น าเข้า (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและรองเท้า / อัญมณีและเคร่ืองประดับ)

27 3 3 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและรองเท้า / อัญมณีและเคร่ืองประดับ)

27 3 3 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและรองเท้า)

18 2 2 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile (Textile & 

Garment / Leather & Shoes)

2 - 0

    -จัดท า 1 Profile / สาขา ฉบับ

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและรองเท้า)

18 2 2 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา ข้อมูล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง 

(อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)

9 1 1 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัย (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม) 9 1 1 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม) 9 1 1 100

    -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวแฟช่ัน 2 - 0

    -ปรับปรุงข้อมูลเดือนท่ี 5 และ 8 ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link 3 - 0

    -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน (Clip video) 3 - 0

    -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส ข้อมูล

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน บทวิเคราะห์ หรือบทความ 1 - 0

กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย ปี 2565/2566 ฉบับ

    -ข้อมูลรายปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรม

แฟช่ันภาพรวม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม / เคร่ืองหนังและ

รองเท้า / อัญมณีและเคร่ืองประดับ) หรือ Fashion Outlook

3 - 0

    -ข้อมูลรายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านทางเว็บไซต์ 180 20 20 100

    -จ านวนข่าวสาร ข่าว

กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรายไตร

มาสผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast)

3 - 0

    -ข้อมูลรายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ คร้ัง

    -จัดประชุม

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ัน

1 - 0

    -จัดสัมมนา คร้ัง

กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ คร้ัง

    -การติดตามและประเมินผล
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารา ปี 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการด าเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ

 พร้อมหัวข้อและโครงร่างเน้ือหาบทวิเคราะห์ท่ีชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ

 (Hot issue)

คร้ัง ประชุมตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 

16 ธันวาคม 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง

งวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2565

    -วัดจากจ านวน ปัญหา-อุปสรรค

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารา

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

 จ านวน 11 ฐานข้อมูล

เดือน

    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหว

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

180 20 22 110

กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวใน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ข่าว

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราราย

เดือน

ฉบับ

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราราย

ไตรมาส

3 1 1 100

    -วัดจากจ านวน ฉบับ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี 1 - 0

    -วัดจากจ านวน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม 9 1 1 100

    -วัดจากจ านวน ฉบับ

กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารา

1 - 0

    -วัดจากจ านวน เร่ือง

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์เพ่ือน า

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงเว็บไซต์ในปีต่อไป

2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ rubber.oie.go.th คร้ัง

    -วัดจากจ านวน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ปีงบประมาณ 2566 1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก 1 - update ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) ฐาน

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิตรถยนต์

รถจักรยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์)

1 - update ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ ฐาน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิตรถยนต์) 1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิต

รถจักรยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิตช้ินส่วน

ยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์

(1.3.1.1 ผลิต))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์

(1.3.1.2 จ าหน่าย))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์

(1.3.1.3 จดทะเบียน))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์

(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและน าเข้า))

9 1 1 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้ารถยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์

(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2))

9 1 1 100

    -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จ าหน่าย))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน))

9 1 1 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและน าเข้า))

9 1 1 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง

63



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์

(1.4.1.1 ผลิต))

1 - 0

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์

(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1 - 0

    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 

รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต))

1 - 0

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 

รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จ าหน่าย))

1 - 0

    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตราอากร) 1 - update 

    -ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.1 

มาตรฐานในประเทศ)

1 - update 

    -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ ฐาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.2 

มาตรฐานต่างประเทศ)

1 - update 

    -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 9 1 1 100

    -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับอุตสาหกรรมยานยนต์

1 - update 

    -ข้อมูลกฎระเบียบภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาน

ยนต์

180 20 30 150

    -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรม และ Infographic 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน

กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์รายไตรมาส 3 - 0

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบับ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์

รายปี รวมท้ังวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก

1 - 0

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมท้ังวิเคราะห์ภาวะการค้า

โลก

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 - 0

    -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจ าปี ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic 9 1 1 100

    -Infographic เร่ือง

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 72 8 15 187.5

กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook คร้ัง

    -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-Mews ให้กับสมาชิก) 72 8 8 100

    -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก) คร้ัง

กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 - 0

    -การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น คร้ัง

กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 - 0

กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ คร้ัง

    -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน

 6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,000,000 300,000 300,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ

1 - update 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

ฐาน 2. การจัดท ารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ก าหนดแผนการด าเนินงาน

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ

3. จัดสัมมนาและระดมความเห็นเก่ียวกับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติของไทย ก าหนดแผนการด าเนินงาน

กิจกรรมย่อย 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติในประเทศ

1 - update 4. การด าเนินงานประเมิน/สรุป

ความพึงพอใจของการใช้บริการ

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ ในประเทศ

ฐาน  ก าหนดแผนการด าเนินงาน คร้ังท่ี 1 ในเดือนท่ี 

2-3 คร้ังท่ี 2 ในเดือน 8-9

กิจกรรมย่อย 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

ความเคล่ือนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ของไทยและประเทศท่ีมีความส าคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

1 - update 

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความ

เคล่ือนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ

ไทยและประเทศท่ีมีความส าคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ฐาน ปัญหา-อุปสรรค

1. การก าหนดนิยามและน าข้อมูลจากฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย 4) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

1 - update 2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ

ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ

ฐาน

กิจกรรมย่อย 5) ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศไทย

1 - update 

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ของประเทศไทย

ฐาน ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี

กิจกรรมย่อย 6) ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศท่ีส าคัญ 4 ประเทศ

1 - update 1) ขอให้ท่ีปรึกษาโครงการฯ พิจารณาก าหนด

นิยามและน าข้อมูลจากฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ของประเทศท่ีส าคัญ 4 ประเทศ

ฐาน มาวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูล

มาใช้ประโยชน์ได้ โดยให้หารือรายละเอียด

กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต่อไป

กิจกรรมย่อย 7) ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการท่ีเก่ียวข้อง 1 - update 2) พิจารณาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

เทคโนโลยีและผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลท่ี

เป็นประโยชน์และเช่ือมโยงกับ Platform อ่ืนได้

    -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการท่ีเก่ียวข้อง ฐาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 2 จัดท ารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1 - update 

กิจกรรมย่อย 1) รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี 

และภาวะการค้าโลก

ฉบับ

    -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะ

การค้าโลก

กิจกรรมย่อย 2) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัด ต่าง ๆ ของ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส

3 - update 

    -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส

ฉบับ

กิจกรรมหลัก 3 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

1 - update 

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

คร้ัง

    -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

กิจกรรมหลัก 4 การด าเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้

บริการ

2 - update 

กิจกรรมย่อย การด าเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้

บริการ

คร้ัง

    -การด าเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล 1 - 0
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน
    -จ านวนฐานข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด 1 - 0 ข้อเสนอแนะ
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขา 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

1 - 0
ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

    -จ านวนฐานข้อมูล

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.10 ข่าวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

1 - 0
ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 - 0
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัยท่ีเก่ียวกับ 9 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายเดือน ฉบับ
    -จ านวนรายงาน
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายไตรมาส 3 - 0
    -จ านวนรายงาน ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายปี 1 - 0
    -จ านวนรายงาน ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning 27 3 3 100
    -จ านวนรายงาน ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 18 2 2 100
    -จ านวนรายงาน ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 2 - 0
    -จ านวนรายงาน ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 1 - 0
    -จ านวนรายงาน ฉบับ

    -จ านวนฐานข้อมูล
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล 2 - 0
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดประชุมประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ คร้ัง
    -จ านวนการจัดประชุม
กิจกรรมหลัก 4. การด าเนินการด้านอ่ืนๆ 1 - 0
กิจกรรมย่อย 4.1 การด าเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้ คร้ัง
    -จ านวนคร้ังการประเมิน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน

 6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต

ช้ินส่วนอากาศยาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1,000,000      300,000       300,000       30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 1.รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล 

ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ืนส่วนอากาศยาน

1 - update 1. ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม

ซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 

ก าลังด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต

 ท่ีแสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่าน าเข้า-ส่งออกของไทย

 และการลงทุนในประเทศไทย

ฐาน 2. จัดท ารายงานและบทวิเคราะห์

สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน ก าลัง

ด าเนินการ

    -ฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต ท่ีแสดงถึงสถิติตลาดโลก

ตลาดในประเทศไทย มูลค่าน าเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศ

ไทย

3. จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วางแผน

ด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1 - update 4. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้

บริการ วางแผนด าเนินการ

    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศ

ยานและกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน อากาศยาน

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.3รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ

 ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่ม

ผู้ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1 - update ปัญหา-อุปสรรค

รูปแบบการออกแบบสอบถามในการจัดท า

ฐานข้อมูลผู้ผลิตฯ

    -ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

ฐาน

75



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย 1.4รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1 - update 

    -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน

อากาศยาน

ฐาน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก 2.จัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรม

อากาศยาน

3 - update 

กิจกรรมย่อย 2.1สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส ฉบับ

    -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส

กิจกรรมย่อย 2.2จัดท า Infographic 3 - update 

    -จัดท า Infographic เร่ือง

กิจกรรมหลัก 3.การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - update 

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ คร้ัง

    -จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ 2 - update 

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ คร้ัง

    -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ

ให้พิจารณาออกแบบสอบถามและส ารวจ

ข้อมูล เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนท่ี

มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน 

โดยให้หารือรายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องต่อไป เพ่ือให้ได้แนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 

ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

 6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 

ปีงบประมาณ 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 3000 - update 
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก ราย

    -จ านวนผู้ประกอบการพลาสติกท่ีท าการส ารวจ ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย จ านวนฐานข้อมูล 16 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ 9 2 2 100 ข้อเสนอแนะ

    -จ านวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก คร้ัง

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ 36 8 8 100

กิจกรรมย่อย การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์ คร้ัง

    -จ านวนการจัดท า E-News

9 2 2 100

คร้ัง

4 - update 

คร้ัง

กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1 - update 

กิจกรรมย่อย จ านวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก เร่ือง

    -จ านวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก

    -รายงานสถานการณ์รายเดือน

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - update 

กิจกรรมย่อย สัมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ คร้ัง

    -จ านวนคร้ังในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter 90 20 20 100

    -จ านวนเร่ืองในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter เร่ือง

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ และการจัดท า e-learning 9 2 update 

กิจกรรมย่อย E-learning เร่ือง

    -จ านวนเร่ืองในการ E-learning
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 1 - update 

กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน

    -จ านวนฐาน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด (สถิติน าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ของไทย)

1 - update ข้อเสนอแนะ

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์

1 - update 

    -จ านวนฐาน คน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์

1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวทางด้านเทคโนโลยี ความเคล่ือนไหว

ของตลาด และข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ

1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบท่ีเก่ียวข้อง 1 - update 

    -จ านวนฐาน ฐาน

กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ฉบับ

    -จ านวนฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส 3 - 0

    -จ านวนฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 - 0

    -จ านวนฉบับ ฉบับ

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ น าเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 180 20 20 100

    -จ านวนเร่ือง เร่ือง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 36 4 4 100

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล 1 - update 

กิจกรรมย่อย การแสดงผลข้อมูลการตลาดของไทยและการค้าของประเทศ

ท่ีส าคัญ

ฐาน

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจและสรุปผลการประเมิน คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 - update 
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ฐาน

    -จ านวนฐานข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต 1 - update ข้อเสนอแนะ
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลราคา 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าว 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกับอุตสาหกรรมเหล็ก 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 - update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน ฉบับ

    -จ านวนรายงาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส 3 - update 
    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์

ภาวะการค้าโลก

1 - update 

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก 9 1 1 100

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย บทความท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศใน

อาเซียน

5 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นราย

ไตรมาส

3 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

เหล็กภายในประเทศ

2 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนา คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมย่อย การจัดพ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจในเว็บไซต์ 10 - 0

    -จ านวนผู้ประกอบการท่ีสนใจลงโฆษณาในเว็บไซต์ ราย

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook 45 5 5 100

    -จ านวนเร่ือง เร่ือง

กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล 2 - 0

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

1,250,000 375,000 375,000 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 - update 

กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลไทย ฐาน

    -จ านวนฐานข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย สถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ 1 - update ข้อเสนอแนะ

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายช่ือผู้น าเข้า-ส่งออกรายส าคัญ 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข่าว 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง

1 - update 

    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน

กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกล

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน ฉบับ

    -จ านวนรายงาน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัย 9 1 1 100

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมย่อย บทความข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 2 - 0

    -จ านวนรายงาน ฉบับ

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย สัมมนาเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมย่อย จัดให้มีพ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 5 - update 

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 27 3 3 100

    -จ านวนเร่ือง เร่ือง

กิจกรรมหลัก การด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 2 - 0

กิจกรรมย่อย การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 - 0

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพ่ิมผลิต

ภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
1,250,000 437,500 437,500 35 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนประกอบเดิม (Existing 

Modules)

4 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลตัวช้ีวัดผลิตภาพท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบัน 4 ชุดข้อมูล

ข้อมูล

    -ปรับปรุงข้อมูลตัวช้ีวัดผลิตภาพท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 4 

ชุดข้อมูล

ปัญหา-อุปสรรค

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพ่ือการประเมินผลิตภาพขององค์กร

 (Self - Assessment) 1 ชุดข้อมูล

1 - 0

    -ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพ่ือการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - 

Assessment) 1 ชุดข้อมูล

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ

หน่วยงานภาครัฐ (Support Projects) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

1 ชุดข้อมูล

1 0.25 0.25 100 ข้อเสนอแนะ

    -ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ

หน่วยงานภาครัฐ (Support Projects) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

1 ชุดข้อมูล

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือ

รูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์ 1 คร้ัง

1 0.25 0.25 100

    -พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือรูปแบบการ

น าเสนอในเว็บไซต์ 1 คร้ัง

คร้ัง

กิจกรรมหลัก การเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดท ากรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Productivity in 

Practices) 1 เร่ือง

เร่ือง

    -จัดท ากรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Productivity in Practices) 1

 เร่ือง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดท าบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ด้านผลิตภาพ 

(Productivity Outlook) ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 2 เร่ือง

2 0.5 0.5 100

    -จัดท าบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเก่ียวกับผลิตภาพ (Productivity 

Outlook) ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 2 เร่ือง

เร่ือง

กิจกรรมย่อย จัดท าบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เก่ียวกับ

อุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Industry 4.0 Knowledge) 2

 เร่ือง

2 0.5 0.5 100

    -จัดท าบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบ

อินโฟกราฟฟิก (Industry 4.0 Knowledge) 2 เร่ือง

เร่ือง

กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 เร่ือง 1 0.25 0.25 100

    -จัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 เร่ือง เร่ือง

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และการอบรม 2 0.5 0.5 100

กิจกรรมย่อย การจัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ 2 คร้ัง จ านวนไม่น้อยกว่า 10000 ฉบับ

คร้ัง

    -การจัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ 2 คร้ัง จ านวนไม่น้อยกว่า 10000 ฉบับ

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 4 คร้ัง 4 1 1 100

    -การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 4 คร้ัง คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านส่ือโฆษณา 3 

คร้ัง

3 1 1 100

    -การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านส่ือโฆษณา 3 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์

ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 1 คร้ัง 20 คน

1 - 0

    -การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 1 คร้ัง 20 คน คร้ัง

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 2 0.5 0.5 100

กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 2

 คร้ัง

คร้ัง

    -การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 2 

คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ

 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ

และการเตือนภัย ปีงบประมาณ 2566

1,250,000 437,500 437,500 35 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการแจ้งเตือนภัย 1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย มีรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ส าหรับ

ติดตามความเคล่ือนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอ่ืน ๆ 

ท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ท่ีทันสมัยและเป็นมิตรต่อการใช้งาน

 จ านวน 1 รูปแบบ

แบบ

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

    -รูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ส าหรับติดตามความ

เคล่ือนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญและ

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ท่ีทันสมัยและเป็นมิตรต่อการใช้งาน จ านวน 1 

รูปแบบ

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานระบบการ

จัดการ/กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

5 1 1 100

กิจกรรมย่อย ชุดข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบ

ทางการค้าเชิงเทคนิคท่ีทันสมัย จ านวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้

ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล

มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและราย

ประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการ

ชุดข้อมูล

    -ชุดข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิง

เทคนิคท่ีทันสมัย จ านวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

ระบบการจัดการและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้

ให้บริการ ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการ

ข้อเสนอแนะ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ หรือทบทวนการน าเสนอข้อมูลบน

เว็บไซต์

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

ระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถ

สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก จ านวน 1 คร้ัง

คร้ัง

    -พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ

จัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูล

ได้อย่างสะดวก จ านวน 1 คร้ัง

กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือ

กฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิคและจัดท ารายงานการศึกษา

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย แนวทางการปฏิบัติในการน ามาตรฐานระบบการจัดการท่ี

ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจไปใช้ และจัดท าเป็นรายงานเพ่ือ

เผยแพร่ จ านวน 1 เร่ือง

เร่ือง

    -แนวทางการปฏิบัติในการน ามาตรฐานระบบการจัดการท่ีส าคัญและ

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจไปใช้ และจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเผยแพร่ จ านวน 

1 เร่ือง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดท าบทความ/บทวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลสถานการณ์และ

ความเคล่ือนไหวด้านมาตรฐาน

27 3 4 133.33

กิจกรรมย่อย บทความ/บทวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลสถานการณ์และความ

เคล่ือนไหวด้านมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิง

เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ จ านวนอย่างน้อย

เดือนละ 3 เร่ือง

เร่ือง

    -บทความ/บทวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลสถานการณ์และความเคล่ือนไหว

ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคท่ี

เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ จ านวนอย่างน้อยเดือนละ

 3 เร่ือง

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึก จ านวน 1 เร่ือง เร่ือง

    -รายงานการศึกษาเชิงลึก จ านวน 1 เร่ือง

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา 2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา 

จ านวน 2 คร้ัง

คร้ัง

    -จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา จ านวน 2 คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานระบบการ

จัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคท่ีส าคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ

9 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดท าจดหมายข่าวรายเดือน ฉบับ

    -จัดท าจดหมายข่าวรายเดือน เดือนละ 1 ฉบับ

กิจกรรมย่อย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 9 1 1 100

    -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เดือน

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

โครงการ

2 0.5 0.5 100

กิจกรรมย่อย รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้บริการของโครงการ 2 คร้ัง โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการของ

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการ

เข้าถึงและการใช้งานข้อมูล และกิจกรรมของโครงการ

คร้ัง

    -รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

ของโครงการ 2 คร้ัง โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการของโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงและการใช้งาน

ข้อมูล และกิจกรรมของโครงการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

 5. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการยกระดับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วง

โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)

3,200,000 931,200 931,200 29.1 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ศึกษาสถานภาพ ทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาดท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษารวบรวมข้อมูล คร้ัง

    -1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือใช้วางแผนใน

การพัฒนาปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป้าหมาย และเช่ือมโยงข้อมูล

เข้ากับฐานข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัญหา-อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ส ารวจข้อมูลเชิงลึกผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทาน 1500 300 300 100

กิจกรรมย่อย จัดท าแบบส ารวจผู้ผลิตช้ินส่วน ราย

    -1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตช้ินส่วนในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือใช้วางแผนในการพัฒนา

ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลท่ีมี

อยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศ 1 - 0

    -1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตช้ินส่วนในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือใช้วางแผนในการพัฒนา

ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลท่ีมี

อยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล

คร้ัง

กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ผลิตช้ินส่วนไปสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป้าหมาย

2 - 0

กิจกรรมย่อย วินิจฉัยเชิงลึกกระบวนการผลิตของโรงงาน คร้ัง

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร 1 - 0

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดท าแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตช้ินส่วน 1 - 0

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

กิจกรรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย

ในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป้าหมาย

3 - 0

กิจกรรมย่อย จัดท าแบบจ าลองหรือแนวคิดท่ีใช้ในการประเมินและวิเคราะห์

ศักยภาพท่ีจะไปสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย

กลุ่ม

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

กิจกรรมหลัก ก าหนดเป้าหมายช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีศักยภาพ ในการปรับเปล่ียนไปสู่

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป้าหมาย พร้อมท้ังแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาด

ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

3 - 0

กิจกรรมย่อย ก าหนดช้ินส่วนเป้าหมาย กลุ่ม

    -3) มีแผนยุทธศาสตร์ 1 แผน ซ่ึงรวมถึงแผนการปรับเปล่ียนผู้ผลิตช้ินส่วนและ

แรงงานไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ท่ีครอบคลุมอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก เสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย ค่าจัดท าหลักสูตร หลักสูตร

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

กิจกรรมย่อย จัดอบรมบุคลากรอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 30 - 0

    -2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเป้าหมาย 1 

หลักสูตร

คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปรับเปล่ียนผู้ผลิตช้ินส่วนไปสู่

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป้าหมายท่ี ครอบคลุมท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะยาว

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมความคิดเห็น คร้ัง

    -แผนยุทธศาสตร์ 1 แผน

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนา คร้ัง

    -แผนยุทธศาสตร์ 1 แผน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 5. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy: BCG Model) สู่การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด

2,200,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ส่งมอบรายงานข้ันต้น 1 1 0

กิจกรรมย่อย 1.1 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล

    -ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ปัญหา-อุปสรรค

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 2. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า 1 - 0

กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของพ้ืนท่ีในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิด

 BCG Model

ข้อมูล

    -ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย 2.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง

10 - 0

    -จ านวนผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก คน

กิจกรรมย่อย 2.3 คัดเลือกสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายท่ีมีศักยภาพ จ านวน 1 

สาขา เพ่ือน ามาศึกษาและก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนา

อุตสาหกรรม และจัดท าโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนา

อุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model

1 - 0

    -สาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายท่ีมีศักยภาพ สาขา

กิจกรรมย่อย 2.4 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือระดมความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 2 คร้ัง

2 - 0

    -จ านวนการประชุมกลุ่มย่อย (คร้ังละไม่ต่ ากว่า 30 คน) คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 3. ส่งมอบร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย 3.1 จัดท าร่างแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม

แนวคิด BCG Model ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 2

แผน

    -ร่างแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด   BCG Model

กิจกรรมย่อย 3.2 ก าหนดร่างรูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตามแนวคิด BCG Model ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 2 ในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายท่ีมีศักยภาพ จ านวน 1 สาขา ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain) ต้ังแต่กิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า

1 - 0

    -ร่างรูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG 

Model

รูปแบบ

กิจกรรมย่อย 3.3 จัดท าร่างโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนา

อุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model ในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายท่ีมี

ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จ านวน 1 

โมเดล

1 - 0

    -ร่างโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด 

BCG Model

โมเดล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก 4. ส่งมอบรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 2 - 0

กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และ รับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) จ านวน 2 คร้ัง

คร้ัง

    -การสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง (คร้ังละไม่ต่ ากว่า 100 คน)

กิจกรรมย่อย 4.2 จัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด 

BCG Model รูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และโมเดล

ต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

1 - 0

    -แผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model แผน

กิจกรรมย่อย 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายใน

พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพ่ือสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการน า

โมเดลต้นแบบไปสู่การปฏิบัติจ านวน 1 คร้ัง

1 - 0

    -การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไม่ต่ ากว่า 100 คน) คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย 4.4 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายด้าน

การจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model 

ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจ จ านวน 1 คร้ัง

1 - 0

    -การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท า แผนขับเคล่ือนการพัฒนา

อุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model (ไม่ต่ ากว่า 80 คน)

คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึกเพ่ือรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

2,100,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) 8 - 0

กิจกรรมย่อย 1. ก าหนดกรอบแนวคิดและแผนการด าเนินโครงการ ชุด

    -รายงาน 8 ชุด ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 2. ศึกษาและประเมินความพร้อมของบุคลากร ข้อมูล และ

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอยู่

8 - 0

    -รายงาน 8 ชุด ชุด

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 3. ศึกษารูปแบบ (pattern) งานด้านการวิเคราะห์ของ

หน่วยงานเศรษฐกิจภาคเอกชน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ รวมท้ังการ

เรียนรู้ ณ สถานท่ีจริงไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน

8 - 0 ข้อเสนอแนะ

    -รายงาน 8 ชุด ชุด

กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี ๑ (Progress Report No. 1) 8 - 0

กิจกรรมย่อย 1. ศึกษาและประเมินความพร้อมของบุคลากร ข้อมูล และ

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอยู่

ชุด

    -รายงาน 8 ชุด

กิจกรรมย่อย 2. ศึกษารูปแบบ (pattern) งานด้านการวิเคราะห์ของ

หน่วยงานเศรษฐกิจภาคเอกชน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ รวมท้ังการ

เรียนรู้ ณ สถานท่ีจริง

8 - 0

    -รายงาน 8 ชุด ชุด

กิจกรรมย่อย 3. จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาด้านงานวิจัยเชิงลึกของ

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้น าทางด้านองค์ความรู้

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8 - 0

    -รายงาน 8 ชุด ชุด

กิจกรรมย่อย 4. จัดหาฐานข้อมูลหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อ

การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิอุตสาหกรรม

8 - 0

    -รายงาน 8 ชุด ชุด
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย 5. จัดท ารายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับ

1 - 0

    -1 รายงาน รายงาน

กิจกรรมย่อย 6. สัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา 1 - 0

    -1 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี ๒ (Progress Report No. 2) 8 - 0

กิจกรรมย่อย 1. จัดหาฐานข้อมูลหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อ

การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิอุตสาหกรรม

ชุด

    -รายงาน 8 ชุด

กิจกรรมย่อย 2. จัดท ารายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับ

1 - 0

    -1 รายงาน รายงาน

กิจกรรมย่อย 3. สัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา 1 - 0

    -1 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย 1. จัดหาฐานข้อมูลหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อ

การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิอุตสาหกรรม

8 - 0

    -รายงาน 8 ชุด ชุด
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ

บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย พร้อมท้ังบันทึกลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

2 - 0

กิจกรรมย่อย 1. จัดท ารายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับ

รายงาน

    -2 รายงาน

กิจกรรมย่อย 2. สัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา 2 - 0

    -2 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเชิงลึก จ านวน 1 คร้ัง

1 - 0

    -1 คร้ัง คร้ัง

กิจกรรมย่อย 4. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ

บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย พร้อมท้ังบันทึกลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

10 - 0

    -รายงาน 10 ชุด ชุด
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการจัดท าแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือ

การให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะตามกรอบธรร

มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

9,700,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ศึกษาและจัดท าบัญชีรายช่ือชุดข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานการ

เปิดเผยข้อมูลของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาโครงสร้างของฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

จัดท าบัญชีรายช่ือชุดข้อมูล

งาน

    -บัญชีรายช่ือชุดข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ด าเนินงานจัดท าแนวทางและข้อปฏิบัติของส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าหรับการให้บริการข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลตาม

หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

และด าเนินงานจัดท าแนวทางและข้อปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมส าหรับการให้บริการข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลตามหลักธรร

มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เร่ือง

    -แนวทางและข้อมูลปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าหรับ

การให้บริการข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิในการเช่ือมโยงข้อมูล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากระบบงานภายในส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิในการเช่ือมโยงข้อมูล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากระบบงานภายในส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระบบ

    -ระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิในการเช่ือมโยงข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมจากระบบงานภายในส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูล (Gateway) 1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูล (Gateway) ระบบ

    -ระบบศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูล (Gateway)

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มข้อมูลเปิด

ภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติด้วย API

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มข้อมูลเปิด

ภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติด้วย API

ระบบ

    -ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 

Data) แบบอัตโนมัติด้วย API

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการเช่ือมโยงข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการเช่ือมโยงข้อมูล ระบบ

    -ระบบการติดตามการเช่ือมโยงข้อมูล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการรายงานผลการเช่ือมโยงข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรายงานผลการเช่ือมโยงข้อมูล ระบบ

    -ระบบการรายงานผลการเช่ือมโยงข้อมูล

กิจกรรมหลัก จัดอบรมการใช้งานระบบท่ีพัฒนาให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ 

(Admin)

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดอบรมการใช้งานระบบท่ีพัฒนาให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ คร้ัง

    -สรุปผลการจัดอบรมการการใช้งานระบบท่ีพัฒนาให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการใช้

งานบน Mobile Application

1 ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการใช้

งานบน Mobile Application

ระบบ ข้อเสนอแนะ

    -Mobile Application

กิจกรรมย่อย จัดท า web Service เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลจาก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส านักงานใช้อยู่ในปัจจุบัน (INFOMA : 

SARABAN)

1

    -web Service ระบบ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อก. :

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

โครงการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

บน Mobile Application 1 ระบบ

500,000 0 0

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

0

- 0

- 0

117



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ

 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหาร

แห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

17,202,300 6,020,805 6,020,805 35 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการ

เพ่ิมขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ุใหม่

52 - 0

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 

๓๕ ราย พร้อมท้ังจ าแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถาน

ประกอบการ ก่อนท่ีจะด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกในด้านท่ี

ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

ราย

    -วัดจากจ านวน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเข้าร่วม

โครงการ ผ่านส่ือออนไลน์ หรือหน่วยงานเครือข่าย

1 1 1 100

    -วัดจากจ านวน งาน

กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือค้นหาช่องว่างการพัฒนา 

(Skill gap analysis) โดยใช้เคร่ืองมือแบบประเมินตนเอง (Self 

Assessment) และจัดระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ ตามระดับของ

ผู้ประกอบการ

35 - 0 ข้อเสนอแนะ

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย เข้าส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือทวนสอบศักยภาพ

เทียบกับข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือประเมินศักยภาพท่ีสถานประกอบการ

จัดท าข้ึน

35 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

119



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 

๓๕ ราย พร้อมท้ังจ าแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถาน

ประกอบการ ก่อนท่ีจะด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกในด้านท่ี

ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

35 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย ด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 

ตามระดับนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการ

สร้างนวัตกรรม การเพ่ิมผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฏ

ระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด

385 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่

บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบและประเมินผลการอบรม

ก่อนและหลัง

100 - 0

    -วัดจากจ านวน คน

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงส่ือการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสมเข้าใจง่าย มีความ

คมชัดท้ังภาพและเสียง อาทิ วิดีโอ, Presentation, Animation เผยแพร่

ผ่าน Food Warrior Application และช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

9 - 0

    -วัดจากจ านวน เร่ือง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 2 การสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้แก่

ผู้บริโภค กิจกรรมท่ี 2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่สถาน

ประกอบการ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส่ือออนไลน์และหน่วยงาน

เครือข่าย

งาน

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 52 42 42 100

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย ส ารวจความพร้อมสถานประกอบการ 52 20 20 100

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

แก่ผู้ประกอบการในการย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน เช่น GHP หรือ Halal

222 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

แก่ผู้ประกอบการในการย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน เช่น HACCP หรือ ISO 

22000 หรือ BRC หรือ Cold Chain

105 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 52 - 0

    -วัดจากจ านวน ผลิตภัณฑ์
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 2 การสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้แก่

ผู้บริโภค กิจกรรมท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ ด้วยการสร้าง

ความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัย

4 - 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรับสมัครบุคลากรในสถาน

ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรท่ีก าหนด

ช่องทาง

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรับสมัครสถานประกอบการท่ีมี

ความประสงค์ขอการรับรอง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการผลิตสินค้า

เกษตรอาหาร อาทิ GMP FDA, มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.), GMP 

(Codex), HACCP, ISO 22000 และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4 - 0

    -วัดจากจ านวน ช่องทาง

กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการท่ีมีความพร้อมใน

การขอใบรับรอง

40 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย คัดเลือกบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

58 - 0

    -วัดจากจ านวน คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรท่ีก าหนดด้านมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่บุคลากรในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม

58 - 0

    -วัดจากจ านวน คน

กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถานประกอบการท่ีย่ืน

ค าขอรับรอง และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน

40 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และด าเนินการตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการ หรือการตรวจประเมินระยะไกล (Remote 

Assessment)

40 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพ่ือ

พิจารณาให้การรับรอง 5 คร้ัง ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความพร้อมในการจัดประชุม

คณะกรรมการทบทวนและความเร่งด่วนในการใช้ใบรับรอง

5 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง

กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารจากพืชและ

อาหารโปรตีนทางเลือกและบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 - 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

โดยการจัดประชุมทีมงานเพ่ือก าหนดรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พร้อมท้ังจัดท าแบนเนอร์ / Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 3 ช่องทาง

คร้ัง

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมย่อย ส ารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือก

สถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ โดย

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ และประเมินความพร้อมของ

ผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ

10 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีน

ทางเลือก และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

70 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food 

Safety) ทางห้องปฏิบัติการ โดยการน าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้ น าไป

วิเคราะห์สารปนเป้ือนและตรวจหาสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด

70 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดท า

ต้นแบบ โดยการออกแบบ บรรจุภัณฑ์จะเน้นการส่ือสารการตลาดท่ีให้

ผู้บริโภครับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือก

 การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือจัดท า

ข้อมูลฉลากโภชนาการตามท่ีกฎหมายก าหนด

70 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง

กิจกรรมย่อย น าผลิตภัณฑ์ออกทดสอบตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market

 Testing) โดยการน าผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือกท่ี

พัฒนาข้ึนท้ัง 10 ผลิตภัณฑ์ มาสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคเป้าหมายท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่าง

1 - 0

    -วัดจากจ านวน งาน

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือกแก่บุคลากรในสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

100 - 0

    -วัดจากจ านวน คน

กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา 10 - 0

    -วัดจากจ านวน ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม

อาหารด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล

1 1 1 100
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย แต่งต้ังคณะผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด าเนินการก าหนด

เง่ือนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ

คณะ

    -วัดจากจ านวน

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพ่ือรับสมัครสถาน

ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

1 1 1 100

    -วัดจากจ านวน คร้ัง

กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ เพ่ือ

เข้าร่วมโครงการตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน

20 - 0

    -วัดจากจ านวน ราย

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ปัญหาและสรุปประเด็นความต้องการ พร้อม

น าเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต

20 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตใน

สถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัล

160 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

กิจกรรมย่อย ติดตามผลการด าเนินพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตใน

สถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล

20 - 0

    -วัดจาก Man-day Mandays 

126



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย

เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล

20 - 0

    -วัดจากจ านวน คร้ัง

กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 20 - 0

    -วัดจากจ านวน กิจการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 

ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

23,313,500 6,994,050 6,994,050 30 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการด้วย

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Demand Pull)

0 - 0

กิจกรรมย่อย การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

    -การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปัญหา-อุปสรรค

แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตด้วย

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

0 - update 

    -ให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตด้วยหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรภายในโรงงาน เพ่ือให้มีความรู้

ในด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการซ่อม

บ ารุง

0 - update ข้อเสนอแนะ

    -ฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรภายในโรงงาน เพ่ือให้มีความรู้ในด้าน

การปฏิบัติงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการซ่อมบ ารุง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและการสร้างมาตรฐาน System Integrator (SI) 

และ System Analysis (SA) ของไทย

0 - update 

กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม System Analyst (SA) ส าหรับให้ค าปรึกษาและ

ออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเชิงแนวคิด

    -ฝึกอบรม System Analyst (SA) ส าหรับให้ค าปรึกษาและออกแบบ

กระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเชิงแนวคิด

กิจกรรมย่อย วัดระดับ System Analysis (SA) 0 - update 

    -วัดระดับ System Analysis (SA)

กิจกรรมย่อย การจัดท ามาตรฐานความสามารถของ System Integrator 

(องค์กร)

0 - update 

    -การจัดท ามาตรฐานความสามารถของ System Integrator (องค์กร)

129



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย การประเมิน System Integrator องค์กรตามมาตรฐานขีด

ความสามารถขององค์กร

0 - update 

    -การประเมิน System Integrator องค์กรตามมาตรฐานขีด

ความสามารถขององค์กร

กิจกรรมย่อย การจัดท ามาตรฐานความสามารถของ System Integrator 

(รายบุคคล)

0 - update 

    - การจัดท ามาตรฐานความสามารถของ System Integrator (รายบุคคล)

กิจกรรมย่อย การจัดท าหลักสูตรมาตรฐานการอบรม System Integrator 

(SI) ตามมาตรฐานสมรรถนะบุคคลและApplication ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

20 - update 

    - การจัดท าหลักสูตรมาตรฐานการอบรม System Integrator (SI) ตาม

มาตรฐานสมรรถนะบุคคลและApplication ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

คน

กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม System Integrator (SI) ตามหลักสูตรมาตรฐาน 

ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

0 - update 

    -ฝึกอบรม System Integrator (SI) ตามหลักสูตรมาตรฐาน ของ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คน

กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 0 - update 

    -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ต้นแบบ

130



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย การวัดระดับ System Integrator ระดับบุคคล 0 - update 

    -การวัดระดับ System Integrator ระดับบุคคล คน

กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการข้ึนทะเบียน System 

Integrator และการตรวจรับรองตามมาตรการทางภาษีของภาครัฐ

0 - update 

    -ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการข้ึนทะเบียน System Integrator 

และการตรวจรับรองตามมาตรการทางภาษีของภาครัฐ

คน

กิจกรรมหลัก พัฒนา Industrial Data Analytic and Collaboration 

Platform

0 - update 

กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผล และความต้องการของผู้ใช้งาน

คร้ัง

    - ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

และความต้องการของผู้ใช้งาน

กิจกรรมย่อย ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมท่ีรองรับข้อมูลท่ีหลากหลาย 

(Data Lake) การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

ข้อมูลท่ีหลากหลาย

0 - update 

    -ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมท่ีรองรับข้อมูลท่ีหลากหลาย (Data Lake)

 การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลท่ีหลากหลาย

คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้เล่นท่ีเก่ียวข้อง

กับภาคอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์และเช่ือมโยง

กัน โดยท าการออกแบบพัฒนาโมดูลฐานข้อมูลกลางส าหรับการพัฒนา

เพ่ิมเติมในอนาคต และจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการใช้งานในโครงการอัน

ประกอบไปด้วย 1. จัดท าฐานข้อมูลและ Data Lake จ านวน 1 ระบบ 2. 

จัดท า Collaboration Platform เช่ือมโยงฐานข้อมูล TARA หรือ 

I-industry หรือ CoRE หรือธนาคาร หรือกรมสรรพากร 3. จัดท า 

Industrial Data Analytic

0 - update 

    -พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้เล่นท่ีเก่ียวข้องกับ

ภาคอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์และเช่ือมโยงกัน 

โดยท าการออกแบบพัฒนาโมดูลฐานข้อมูลกลางส าหรับการพัฒนาเพ่ิมเติม

ในอนาคต และจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการใช้งานในโครงการอันประกอบไป

ด้วย 1. จัดท าฐานข้อมูลและ Data Lake จ านวน 1 ระบบ 2. จัดท า 

Collaboration Platform เช่ือมโยงฐานข้อมูล TARA หรือ I-industry หรือ

 CoRE หรือธนาคาร หรือกรมสรรพากร 3. จัดท า Industrial Data 

Analytic

ระบบ

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการแสดงผล UX/UI และโมดูล

การแจ้งเตือน

0 - update 

    -ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการแสดงผล UX/UI และโมดูลการแจ้ง

เตือน

คร้ัง

กิจกรรมย่อย ทดสอบการท างานของระบบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 0 - update 

    -ทดสอบการท างานของระบบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการปรับระบบการด าเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล 

(Eco Sticker)

4,000,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมท้ังความต้องการของ

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 - 0

กิจกรรมย่อย ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง ปัญหา-อุปสรรค

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ 

Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอ านวย

ความสะดวก อาทิ การรับรองการน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์ตามเง่ือนไข OEM 

(Original Equipment Manufacturing) ท่ีจะได้รับสิทธิช าระภาษีตามความ

ตกลง JTEPA และการก ากับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรองการน าเข้า

ช้ินส่วนยานยนต์ตามเง่ือนไข OEM ท่ีจะได้รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลง 

RCEP

1 - 0

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ 

Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอ านวย

ความสะดวก

คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง ข้อเสนอแนะ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web 

Application)

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ จ านวน 5 ระบบ ประกอบด้วย (1) 

ระบบ Eco Sticker รถยนต์ (2) ระบบ Eco Sticker รถจักรยานยนต์ (3) 

ระบบ Eco Sticker ยางรถยนต์ (4) ระบบการรับรองการน าเข้าช้ินส่วนยาน

ยนต์ตามเง่ือนไข OEM (Original Equipment Manufacturing) ท่ีจะได้รับ

สิทธิช าระภาษีตามความตกลง JTEPA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การให้บริการ

ของกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ระบบการก ากับดูแลสถาบันเครือข่ายในการ

รับรองการน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์ ตามเง่ือนไข OEM ท่ีจะได้รับสิทธิช าระ

ภาษีตามความตกลง RCEP

ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

    -การพัฒนาและปรับปรุงระบบ จ านวน 5 ระบบ

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker ส าหรับบริการให้ข้อมูล

ผู้บริโภคและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า และ

ยานยนต์สมัยใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด และปลอดภัย”

1 - 0

    -การพัมนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker ส าหรับบริการข้อมูล ปรับปรุง

ต่อเน่ือง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย น าเทคโนโลยีมาประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco Sticker 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลในรูปแบบของ Dash 

Board บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Eco Sticker อย่างน้อย 1 Dash 

Board เพ่ือใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย

1 - 0

    -การแสดงผลในรูปแบบของ Dash Board อย่างน้อย 1 Dash Board ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ระบบ Eco Sticker ของ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ ระบบการรับรองการน าเข้าช้ินส่วนยาน

ยนต์ตามเง่ือนไข OEM (Original Equipment Manufacturing) ท่ีจะได้รับ

สิทธิช าระภาษีตามความตกลง JTEPA และระบบการก ากับดูแลสถาบัน

เครือข่ายในการรับรอง การน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์ตามเง่ือนไข OEM ท่ีจะ

ได้รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลง RCEP อย่างน้อย 1 ระบบ

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ระบบ Eco Sticker 3 

ระบบ ระบบ JTEPA และระบบก ากับดูแล RCEP

ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

    -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

1 - 0

ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ส าหรับผู้ใช้งานให้ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ และปลอดภัย

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

    -การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเน่ือง 1 - 0

กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application ปรับปรุง

ต่อเน่ือง

    -การทดสอบและปรับปรุงระบบ

กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนอย่างน้อยเดือนละคร้ัง หรือ ตามท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ร้องขอ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

อย่างน้อยเดือนละคร้ังกับเจ้าหน้าท่ี สศอ.

คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

    -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน

1 - 0

กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน

Application 

    -จ านวน Application

กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

ระบบ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 

และ/หรือ อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

ระบบ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง

กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องหลังการด าเนินโครงการ

1 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจ คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านส่ือต่าง ๆ 1 - 0

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านส่ือต่าง ๆ ต่อเน่ือง

    -เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน

กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 2 - 0

กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี คร้ัง

    -จ านวนคร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 5. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2566

4,350,000 0 0 0 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 - 0

กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เร่ือง

    -กรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ ปัญหา-อุปสรรค

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ประเมินผลการขับเคล่ือนแผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือ

สะท้อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

1 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลการขับเคล่ือนแผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือ

สะท้อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

ฉบับ

    -รายงานการประเมินผล ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ทบทวนแนวทางการด าเนินงานและตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมของ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 

2566-2570) พร้อมจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส าหรับใช้ประกอบการจัดท า

งบประมาณต่อไป

1 - 0
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ทบทวนแนวทางการด าเนินงานและตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมของ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 

2566-2570) พร้อมจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส าหรับใช้ประกอบการจัดท า

งบประมาณต่อไป

เร่ือง

    -6.3 รายงานการทบทวนแนวทางการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ตัวช้ีวัดของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจ าแนกเป็นระดับผลผลิต และผลลัพธ์ท่ี

เหมาะสมต่อความส าเร็จของโครงการ

1 - 0

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ตัวช้ีวัดของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจ าแนกเป็นระดับผลผลิต และผลลัพธ์ท่ี

เหมาะสมต่อความส าเร็จของโครงการ

เร่ือง

    -6.4 รายงานการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดของโครงการ

กิจกรรมหลัก ด าเนินการก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ หน่วย

รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯเพ่ือให้การด าเนินงาน/โครงการ

เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีปรึกษาจะต้องจัด

เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม 

และควบคุมการปฏิบัติงานประจ าท่ี สศอ. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน

4 - 0
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ด าเนินการก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ หน่วย

รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯเพ่ือให้การด าเนินงาน/โครงการ

เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีปรึกษาจะต้องจัด

เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม 

และควบคุมการปฏิบัติงานประจ าท่ี สศอ. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน

คร้ัง

    -รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการจัดท า

งบประมาณ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ และการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนิน

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ตาม ท่ี สศอ . 

มอบหมาย

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุงระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการจัดท า

งบประมาณ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ และการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนิน

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ตาม ท่ี สศอ . 

มอบหมาย

ระบบ

    -ระบบท่ีได้รับการพัฒนา
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน

มิติ ต่าง ๆ ท้ังรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงาน

บูรณาการฯ

1 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน

มิติ ต่าง ๆ ท้ังรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงาน

บูรณาการฯ

เร่ือง

    -รายงานการประเมินผลส าเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลัก ศึกษาและจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2572 เพ่ือคาดการณ์การพัฒนา

อุตสาหกรรมในอนาคต

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาและจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2572 เพ่ือคาดการณ์การพัฒนา

อุตสาหกรรมในอนาคต

ฉบับ

    -กรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงานบูรณาการฯ

กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือแนวทาง (Guideline) ในการด าเนินโครงการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน

 บูรณาการฯ

1 - 0
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดท าคู่มือแนวทาง (Guideline) ในการด าเนินโครงการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน

 บูรณาการฯ

เร่ือง

    -คู่มือแนวทาง (Guideline)

กิจกรรมหลัก จัดประชุมสัมมนาผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามความเหมาะสม

3 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมสัมมนาผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามความเหมาะสม

คร้ัง

    -การประชุมสัมมนาผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมหลัก จัดอบรมวิธีการก ากับ ติดตาม และ การประเมินผลส าเร็จและ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

สศอ.

2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดอบรมวิธีการก ากับ ติดตาม และ การประเมินผลส าเร็จและ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

สศอ.

คร้ัง

    -การอบรม
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

10,000,000 3,500,000 3,500,000 35 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อเสนอโครงการ และแผนก ากับการด าเนินงานโครงการ 10 10 10 100

กิจกรรมย่อย จัดท าข้อเสนอโครงการ และแผนก ากับการด าเนินงานโครงการ เล่ม

    -จ านวนข้อเสนอโครงการและแผนก ากับ ปัญหา-อุปสรรค

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีดีต่อสุขภาพด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

1 1 0

กิจกรรมย่อย ผู้เช่ียวชาญและนักวิจัยประชุมคัดเลือก โดยทวนสอบ ความ

พร้อมใช้ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก

คร้ัง

    -จ านวนคร้ังในการประชุม ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 1 1 0

    -จ านวนคณะกรรมการ คณะ

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเป้าหมาย เพ่ือรับ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

1 1 0

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ เพ่ือประเมินศักยภาพ และความ

พร้อม

8 8 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือก กิจการ

กิจกรรมย่อย ส ารวจสถานประกอบการ (3 ช่ัวโมง/วัน/กิจการ) 8 8 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการเข้าส ารวจ ประเมินความศักยภาพ

และความพร้อม

กิจการ

กิจกรรมย่อย ประชุมเพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ 5 5 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการยกระดับ กิจการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ผู้เช่ียวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก (1 วันท างาน/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวนวันท างาน วันท างาน

กิจกรรมย่อย ผู้เช่ียวชาญร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 วัน

ท างาน/กิจการ)

20 - 0

    -จ านวนวันท างาน วันท างาน

กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยอาหาร และวิเคราะห์ 

อัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติก

10 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ 10 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ (35 ชุด/

ผลิตภัณฑ์)

10 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Sensory Test) 10 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีทดสอบการยอมรับ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผล และสรุปผลการยอมรับของผู้บริโภค 10 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ประเมินผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและต้นทุน 5 - 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการประเมิน กิจการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผล 5 - 0

    -จ านวนสถานประกอบการ กิจการ

กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

4 4 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครสถานประกอบการ ช่องทาง

    -จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมย่อย รับสมัครสถานประกอบการ 5 5 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีสมัคร กิจการ

กิจกรรมย่อย แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ ในการคัดเลือกสถาน

ประกอบการ

1 1 0

    -จ านวนคณะกรรมการ คณะ

กิจกรรมย่อย ก าหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ 5 - 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือก กิจการ

กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ี

ได้รับการพัฒนา (1 ผลิตภัณฑ์/21 รายการทดสอบ)

5 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงเทคนิคแก่สถานประกอบการท่ีได้รับ

การคัดเลือกในการข้ึนรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์ (4 Man-days/กิจการ)

20 - 0

    -จ านวน Man-day ในการเข้าให้ค าปรึกษาแนะน า Man-day 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ต้นทุน และจุดคุ้มทุนของแต่ละต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา วัดผล

ส าเร็จของโครงการพร้อมท้ังประเมินผลิตภาพของสถานประกอบการท่ี

เปล่ียนแปลงไป และผลิตภาพแรงงานของบุคลากรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ (On the job training) (1 Man-day/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวน Man-day ในการติดตามและประเมินผล Man-day 

กิจกรรมย่อย สรุปผลการด าเนินโครงการท้ังหมด และการประเมินปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส าหรับการพัฒนางานโครงการในโอกาสต่อไป

1 - 0

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมหลัก การยกระดับทักษะด้านเศรษฐกิจชีวภาพแก่บุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม

1 1 0

กิจกรรมย่อย แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะ

    -จ านวนคณะกรรมการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดท าหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ

 (6 หัวข้อ)

1 - 0

    -จ านวนหลักสูตร หลักสูตร

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมการถ่ายทอด

องค์ความรู้

4 - 0

    -จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง

กิจกรรมย่อย รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 100 - 0

    -จ านวนบุคลากรท่ีสมัคร คน

กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 100 - 0

    -จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ คน

กิจกรรมย่อย ประเมินผลระดับทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

และประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรม

1 - 0

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิคด้วยกระบวนการ Upcycle 1 1 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร สถานประกอบการ 

(Infographic 1 แบบ, ประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง)

คร้ัง

    -จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมย่อย ประเมิน และคัดเลือกสถานประกอบการ 5 5 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม กิจการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิง

เทคนิคต้นแบบ (5 กิจการ, 4 Man-days/กิจการ รวม 20 Man-days)

20 - 0

    -จ านวน Man-day ในการเข้าให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ Man-days 

กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผลการให้ค าปรึกษาแนะน า 20 - 0

    -จ านวน Man-day ในการติดตามและประเมินผลการเข้าให้ค าปรึกษา ณ

 สถานประกอบการ

Man-days 

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบตามข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (6 

รายการทดสอบ/ผลิตภัณฑ์) และทดลองใช้งานเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

(15 ช้ิน/ผลิตภัณฑ์)

5 - 0

    -จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีท าการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก การยกระดับทักษะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่บุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม

1 1 0

กิจกรรมย่อย จัดต้ังคณะผู้เช่ียวชาญพิจารณาร่างหลักสูตร คณะ

    -จ านวนคณะผู้เช่ียวชาญ

กิจกรรมย่อย ประชุมผู้เช่ียวชาญจัดท าหลักสูตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 - 0

    -จ านวนคร้ังในการประชุม คร้ัง

1 - 0

หลักสูตร

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 1 - 0

    -จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ คร้ัง

    -จ านวนหลักสูตรการอบรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร (หลักสูตร 3 วัน 6 ช่ัวโมง/วัน) 100 - 0

    -จ านวนผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ คน

กิจกรรมย่อย ประเมินผลบุคลากรท่ีเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

สรุปผลการอบรม

100 - 0

    -จ านวนผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีท าการประเมิน คน

กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการให้สามารถใช้ทรัพยากรและ

พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Smart Electronic

1 1 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบ

โบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online)

งาน

    -จ านวนงาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ 5 5 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือก กิจการ

กิจกรรมย่อย Site Visit สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือน าเสนอ

 Walk Though เพ่ือประเมินเคร่ืองจักร (1 Man-day/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวน Man-day ในการ Site Visit Man-day 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ ออกแบบเทคโนโลยี Smart Electronics เพ่ือใช้

เป็นระบบ Smart Energy Monitoring (1 ระบบ/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวนชุดข้อมูลในการวิเคราะห์ ออกแบบ ชุดข้อมูล

กิจกรรมย่อย ตรวจวัด วิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้านพลังงาน (2 Man-days/กิจการ) 10 - 0

    -จ านวน Man-day ในการตรวจวัด Man-day 

กิจกรรมย่อย ออกแบบมาตรการระยะส้ันและกลางในการปรับปรุง ลด

ต้นทุนด้านพลังงาน (1 มาตรการ/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวนมาตรการ มาตรการ

กิจกรรมย่อย ให้ความรู้การใช้งาน และประยุกต์ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี 

IoT Energy Monitoring แก่สถานประกอบการ (1 Man-day/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวน Man-day ในการให้ความรู้การใช้งาน Man-day 

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงการลดต้นทุนด้านพลังงาน (1 Man-day/กิจการ) 5 - 0

    -จ านวน Man-day ในการปรับปรุงการลดต้นทุนด้านพลังงาน Man-day 

กิจกรรมย่อย ตรวจวัดผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1 

Man-day/กิจการ)

5 - 0

    -จ านวน Man-day ในการตรวจวัด Man-day 

กิจกรรมย่อย สรุปผลการด าเนินงาน 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการด้วยการจัดท า Carbon 

Footprint Product (CFP) เพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนา Greener 

Product

1 1 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบ

โบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online)

งาน

    -จ านวนงาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ 5 5 0

    -จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม (1 Man-day/กิจการ) 5 - 0

    -จ านวน Man-days ท่ีใช้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Man-days 

กิจกรรมย่อย ตรวจวัด ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ผลิตภัณฑ์ (2 Man-days/กิจการ)

10 - 0

    -จ านวน Man-day ในการตรวจวัด ประเมินปริมาณการปลดปล่อย 

GHGs ผลิตภัณฑ์

Man-days 

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของผลิตภัณฑ์

5 - 0

    -จ านวนมาตรการฯ มาตรการ

กิจกรรมย่อย น าเสนอมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ผลิตภัณฑ์ (1 Man-day/กิจการ)

5 - 0
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล 3 เดือน

    -จ านวน Man-day ในการน าเสนอมาตรการลดการปลดปล่อย GHGs 

ผลิตภัณฑ์

Man-days 

กิจกรรมย่อย จัดท ารายงาน Carbon Footprint Product 5 - 0

    -จ านวนรายงาน CFP รายงาน

กิจกรรมย่อย สรุปผลการด าเนินงาน 5 - 0

    -การสรุปผลการด าเนินงาน งาน

กิจกรรมหลัก การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

1 1 0

กิจกรรมย่อย จัดท าหลักสูตร หลักสูตร

    -จ านวนหลักสูตร

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบ

โบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online)

1 - 0

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม (แบบ

ออนไลน์ จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน)

80 - 0

    -จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ คน

กิจกรรมย่อย ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และสรุปผลการด าเนินงาน 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน
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