รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เอกสารรายงานฯ

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิ าน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 244.3465 ล้านบาท
ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต โดยมีผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้
1.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
สศอ. มี ก ารจั ด ทํ า นโยบาย แผน มาตรการ เรื่ อ งที่ ใ ห้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะแก่ ผู้ บริ ห ารกระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน 228 เรื่อง จากจํานวนเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 194.87 ของเป้าหมายทั้งหมด
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ
หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ร้อยละ

80

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
85.95

หมายเหตุ

1.2 ให้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมและระบบเตื อ นภั ย ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ทั น สถานการณ์
และตรงตามความต้องการ
สศอ. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 329,245 คน จากจํานวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ
279.02 ของเป้าหมาย

1

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
หน่วยนับ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย
(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ร้อยละ

80

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
95.50

ระบบ

1

1

หมายเหตุ

1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สศอ.

ร้อยละ

80

ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
อยู่ระหว่างประมวลผล
ข้อมูล

2. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
สศอ. ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จํ า นวน
34 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 109.3168 ล้านบาท โดยในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
มีผ ลการเบิ กจ่ายงบประมาณโครงการรวม 96.9862 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.72 (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ(1) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.13 (ภาพที่ 2) ของแผนการดําเนินโครงการ
ตลอดทั้ง ปี ทั้ ง นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ง ผลให้
เกิดข้อจํากัดในการดําเนินงานบางกิจกรรม เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา และการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ณ สถานประกอบการ ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยต้องดําเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการปรับลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน
ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามการดําเนินการในภาพรวมของโครงการยังคงเป็นไปสัญญาจ้างต่อไป
(1)

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กําหนด

2

ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจําไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 19 โครงการ และคงเหลืออีก
15 โครงการ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

ภาพที่ 2 : ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจําไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 19 โครงการ และคงเหลืออีก
15 โครงการ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

3

ผลการดําเนินงานโครงการ
ลําดับ

โครงการ

รวม 34 โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
2
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
3
โครงกาพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
4
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
5
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
6
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่ม เครื่อง
หนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
โครงการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) สูก่ ารพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

งบประมาณจัดสรร 1
ตาม พรบ.
(หน่วย : ล้านบาท)
109.3168
27.7553
1.0000
1.0553
1.6000
1.0000
1.6000
1.6000
1.6000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
จํานวน
ร้อยละ
96.9862
88.72
24.0276
86.57
0.8659
86.59
0.8442
80.00
1.2800
80.00
0.8000
80.00
1.4884
93.03
1.2638
78.98
1.2800
80.00

ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
83.13
100.00
50.00
86.32
3.85
100.00
62.75
4.76

1.6000

1.5950

99.69

100.00

1.6000
1.6000
1.6000

1.2800
1.5482
1.5862

80.00
96.76
99.14

39.87
100.00
100.00

1.6000
1.6000
1.6000
1.6000
3.0000

1.5316
1.5316
1.2800
1.2800
2.8607

95.73
95.73
80.00
80.00
95.36

100.00
100.00
88.86
87.72
100.00%

2.5000

1.7120

68.48%

83.87%

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64
โครงการสิ้นสุด 16 พ.ย. 64
โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64
โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64
โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64

โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64

โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64
โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64

โครงการสิ้นสุด 19 ต.ค. 64

4

ลําดับ

โครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

โครงการปฎิรูปผู้ประกอบการสูอ่ ตุ สาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics
Industry)
โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบ อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(New S-Curve)
โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยีการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการผลิตอัจฉริยะ
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่อตุ สาหกรรมยานยนต์อตั โนมัติ
(Autonomous Vehicle: AV)
โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อตุ สาหกรรม
อากาศยาน
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

งบประมาณจัดสรร
ตาม พรบ.
(หน่วย : ล้านบาท)

1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
จํานวน
ร้อยละ

72.9585

ผลการดําเนินงาน
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
3

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

89.45

81.5615
7.0000

7.0000

100.00

100.00

13.0200
4.2000

13.0200
4.2000

100.00
100.00

100.00
100.00

3.0785
6.2790

3.0785
6.2790

100.00
100.00

100.00
100.00

4.2577

4.2577

100.00

100.00

4.9343

3.8766

78.56

41.67

3.8755
3.6484

3.8755
3.6484

100.00
100.00

100.00
100.00

2.3800
2.4958

1.4280
1.9966

60.00
80.00

61.90
99.80

3.3691
3.3372

3.3691
3.3372

100.00
100.00

100.00
100.00

5.0000

3.9009

78.02

63.51

โครงการสิ้นสุด 18 พ.ย. 64

โครงการสิ้นสุด 29 ธ.ค. 64
โครงการสิ้นสุด 31 ต.ค. 64

โครงการสิ้นสุด 15 ธ.ค. 64

5

ลําดับ

32
33
34

โครงการ

โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3)
โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูค่ วามเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตาม
แนวทางอุตสาหกรรม 4.0

งบประมาณจัดสรร
ตาม พรบ.
(หน่วย : ล้านบาท)
3.0000

1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
จํานวน
ร้อยละ
1.8000
60.00

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
12.15

โครงการสิ้นสุด 31 ธ.ค. 64
โครงการสิ้นสุด 21 ธ.ค. 64

3

6.2949

2.5000

39.71

62.78

5.3911

5.3911

100.00

100.00
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ผลการดําเนินงาน คือ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

6

3. ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ
3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง : ภายหลังจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุ ก โครงการของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมต้ อ งดํ า เนิ น การตามกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในบางกรณีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้
การดําเนินการไม่เป็นไปตามที่แผนงานที่กําหนดไว้ ได้แก่
1) การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับประเภทงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนและเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เช่น โครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
ที่แตกต่างกัน
2) โครงการต่อเนื่องที่จะดําเนินงานจ้างที่ปรึกษารายเดิมโดยใช้วิธีเจาะจง ต้องมีการส่งมอบงานและ
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จตามสัญญาเดิมก่อนมีการลงนามในสัญญาฉบับใหม่
3) ในขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่
ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ตามระเบียบฯ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาสามารถ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นได้ โดยต้องมีการทบทวนและเริ่ม
กระบวนการจัดจ้างใหม่
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การลงนามในสัญญาจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจําปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการยังคงเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจ้าง
3.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรมต้อง
ชะลอการดําเนินการหรือปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การอบรม สัมมนา
และการเข้าให้คําปรึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น
3.3 การดํ าเนิ น การโครงการในส่ วนของการจั ดประชุ ม อบรม และสัมมนาเกิ ดความล่ า ช้ า เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ต้องมีการแก้ไขสัญญา และต้องขอ
อนุมัติผู้มีอํานาจเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการเป็นการจัดในรูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการจัด ณ สถานที่
ที่กําหนดไว้ และในกรณีที่เป็นงานจ้างเหมาบริการ หรืองานจ้างที่ปรึกษา จะต้องแก้ไขสัญญาจ้างตามระเบียบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ควรมีก ารศึกษากฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้า ง พร้ อมทั้ง เตรียมความพร้อม
ในส่ ว นของข้ อ เสนอโครงการและข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดจ้างได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ
4.2 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม
แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้

7

ภาคผนวก ก
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

8

รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

2

การร่วมทุนใน บริษัท อินโนสเปช (ประเทศไทย)
จํากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





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

-

-

- รวบรวม ประมวลผล และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เสนอ รนม. เห็นชอบแล้ว ส่ง สงป.
ดําเนินการต่อไป





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

-

-

- เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
3 การดําเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่เกี่ยวข้องกับ อก.

4

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่2) พ.ศ. ...
และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องการเปลี่ยนแปลง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตนวัตกรรม
ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่2)
พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ)

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5472
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

-

-

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





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6017
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
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ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
5 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6020
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

6

ขอความเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องและขอทบทวนมติ
ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง แผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6082
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

7

ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้าน
แรงงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซี่ยน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6208
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

-

-

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

11

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

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

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6293
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

9

คําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต





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

-

-

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

10

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการดําเนิน
โครงการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/73
ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

-

-

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

11

การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตาม พรบ.
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/472
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

12

ขออนุมัติดําเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)
ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 - 2567





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/713
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

12

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

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

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/937
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

14

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์
และข้อเสนอแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการ
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ของ
คณะกรรมมาธิการศึกษาวุฒิสภา





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/957
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป

15

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





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/214
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

-

-

พิจารณาเสนอแนะความเห็น (ร่าง) ตารางประสาน
สอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2564-2566
เสนอ ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ มอบ กนย.สปอ.
ดําเนินการเสนอสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
เข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

13

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
16 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาเขเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง







ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1562
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

-

-

เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอ
ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้
ประกอบการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/339
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

-

-

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. เสนอ
สํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อร่าง
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

หลักฐาน
การอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

17

การรับฟังความคิดเห็นการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565



18

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





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/662
ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

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

19

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/213
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ และเสนอแนะความเห็น
ปัญหา อุปสรรค เสนอ ผศอ. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

20

การเลื่อนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียน
อินเตอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ
2564 (ค.ศ. 2021)





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1891
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

14

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
21 การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดบริการ
เส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/0909
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

เสนอแนะความเห็นในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว
แจ้งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศต่อไป

22

ร่าง พรฎ. ออกตามความในประมวลรัฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
รวม 4 ฉบับ (ขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
4.0 และมาตรการภาษี เพื่อรองรับการย้ายฐาน
การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand P;us
Package)





หนังสือ อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก
0802/2509
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

23

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณา เรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
วุฒิสภา
รายงานพิจารณศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปรับปรุงและจัดทํานโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของ
คณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา
(ร่าง) แผนดําเนินการด้านมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยของประเทศ
พ.ศ. 2564-2569





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2482
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3011
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/587
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทํา (ร่าง) แผนดําเนินการ
ด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
พ.ศ. 2564-2568 ของสํานักการวิจัยแห่งชาติ

24

25

15

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
26 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153)

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3123
ลว 28 มิถุนายน 2564

-

-

27

การร่วมทุนในบริษัทอินโนสเปซ (ประเทศไทย)
จํากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3126
ลว 28 มิถุนายน 2564

-

-

28

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3919
ลว 22 สิงหาคม 2564

-

-

29

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
การส่งเสริมการค้าชายแดน ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา





หนังสือ อก. ที่ อก 0802/3604 ลว. 24
สิงหาคม 2564

-

-

30

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2564-2565)
(ร่าง) ประเด็นนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.
2565-2580)





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3788
ลว 13 สิงหาคม 2564

-

-

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/721
ลว 5 สิงหาคม 2564

-

-

31





อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.
เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.
เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.
เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเสนอ
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
รายงานต่อณะรัฐมนตรีต่อไป
-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.
เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
-จัดทําความเห็นและเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประเด็น
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ (พ.ศ. 2565-2580) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ

16

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
32 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

33

การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้า
สินค้าที่มีความจําเป็นเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง








ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/878
ลว 14 กันยายน 2564 และ ด่วนที่สุด ที่
อก 0802/886 ลว 17 กันยายน 2564

-

-

- จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต ในฐานะ
เจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เสนอ รนม.นายสุพัฒนพงษ์ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว แจ้ง
สํานักงบงบประมาณ พิจารณาดําเนินการต่อไป

หนังสือ อก. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก
0802/31 ลว 20 กันยายน 2564

-

-

-เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.
เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

หลักฐาน
การอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

17

รายละเอียด : การจัดทานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

1

2

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
การพิจารณาทบทวนกาหนดบังคับใช้
มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก
รถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5

การพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบใน
ที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/912
ลว. 20 ตุลาคม 2563

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย หรือ
มาตรการประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
2. แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานยนต์
(Sustainable Mobility) ตามทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ ความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
2. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็น และขอความเห็นชอบจาก
ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ.





หนังสือ อก. ด่วนมาก
ที่ 0803/5855
ลว. 11 พฤศจิกายน 2563

1. นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้ อก.
พิจารณายกร่างคาตอบกระทู้ถามที่ 207/ร.
เรือ่ ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพล
ตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาท ส.ส.พรรคก้าว
ไกล
2. เพื่อให้รัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา
ภายใน 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ข้อ 166 วรรคสาม

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชา
มอบหมายให้ อก. พิจารณายกร่างคาตอบกระทู้ถามที่ 207/ร.
เรือ่ ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพลตารวจตรี สุพิศาล
ภักดีนฤนาท ส.ส.พรรคก้าวไกล
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการ พร้อมทาหนังสือถึงสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อจักได้นากราบเรียน นายกรัฐมนตรี
พิจารณาและดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา และขอความ
เห็นชอบจาก ผศอ.

18

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

3

4

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
การรายงานผลและความก้าวหน้าการ
ดาเนินการตามแผนดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

การพิจารณาดาเนินการตามข้อหารือของ
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/35
ลว. 22 ธันวาคม 2563

การรายงานผลและความก้าวหน้าการ
ดาเนินการตามแผนดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

-

1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ขอให้ สศอ. พิจารณาดาเนินการ
การรายงานผลและความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผน
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
PM 2.5
2. กร.1 ได้พิจารณาจัดทารายงานผลความก้าวหน้าฯ และจัดทา
บันทึกถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม





บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/1169
ลว. 30 ธันวาคม 2563

แจ้งผลการดาเนินการตามข้อหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็น ขอให้
กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้เครือ่ งฟอก
อากาศมีราคาเท่าพัดลม

-

1. สภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือ ขอให้ อก. พิจารณาดาเนินการ
ตามข้อหารือของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
2. กรอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรวบรวมผลการ
ดาเนินการ ของ อก. และ กรอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาดาเนินการ
ในส่วนข้อปรึกษาหารือฯ ลาดับที่ 1 โดยมีประเด็น ขอให้ อก.
ผลักดันให้เครือ่ งฟอกอากาศมีราคาเท่าพัดลม
3. กร.1 ได้พิจารณา และรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว และ
เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

19

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

5

6

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
การพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup 2022

การพิจารณาความเห็นประกอบการจัดทา
ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง จานวน
ทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต
อากาศยาน

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/168
ลว. 14 มกราคม 2564

1. เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. สอดคล้องกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของ อก.

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับโลก Robocup 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
พร้อมทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี





หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/48
ลว. 15 มกราคม 2564

เสนอความเห็นต่อการกาหนดประเภท
ใบอนุญาตที่จะกาหนดทุนจดทะเบียนและ
วิธีการกาหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอ
ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เพื่อประกอบการ
จัดทาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง
จานวนทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผลิตอากาศยาน

-

1. สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอให้ สศอ.
พิจารณาให้ความเห็นต่อการกาหนดประเภทใบอนุญาตที่จะ
กาหนดทุนจดทะเบียนและวิธีการกาหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอ
ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เพื่อประกอบการจัดทาร่าง ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรือ่ ง จานวนทุนจดทะเบียนของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการและขอความเห็นชอบจาก
ผศอ. และลงนามในหนังสือเรียน ผู้อานวยการสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

20

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

7

8

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
การพิจารณาการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เรือ่ งการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ
โมโต จีพี

การรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานใน
การขับเคลื่อนโครงการตามมติ
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/471
ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เรือ่ งการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
พร้อมจัดทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี





บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/115
ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564

การรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
โครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและ
ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.
จานวน 2 มาตรการ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมือง
สะอาด
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์

-

1. ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ครัง้ ที่ 5/2563 ขอให้ อก. รายงานความคืบหน้า
การดาเนินงานโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและ
ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. กร.1 ได้พิจารณาจัดทารายงานความคืบหน้าฯ และจัดทา
บันทึกนาเรียน ปกอ.

21

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

9

10

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
การพิจารณาโครงการอาคารโรงพยาบาล
รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

การพิจารณารายงานการดาเนินงานผลักดัน
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/1490
ลว. 23 มีนาคม 2564

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง โครงการอาคารโรงพยาบาล
รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งเสนอโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการและขอความเห็นอบจาก ผศอ.
พร้อมจัดทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/315
ลว. 1 เมษายน 2564

เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ อก.

-

1. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาผลักดัน
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูสาหรับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กร.1 ได้พิจารณาจัดทารายงานผลการดาเนินการ และเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ. เพื่อนาเรียน ปกอ.

22

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
11 การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอน
เทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
ทะเลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

12 การพิจารณารายงานผลการดาเนินการของ
อก. เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาราคาเหล็กตามข้อ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/1898
ลว. 22 เมษายน 2565

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี





บันทึก สศอ.
ที่ อก 0803/427
ลว. 13 พฤษภาคม 2564

นายกรัฐมนตรี (นรม.) ได้มีข้อสั่งการในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อก. และ
กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลปัญหาราคาเหล็กที่
เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบ
ต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก
เพื่อไม่ให้กระทบกับ
การจ้างงานในระยะต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอน
เทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการ และเสนอขอความเห็นจาก รวอ.
ผ่าน ปกอ. ผ่าน ผศอ. เพื่อนาเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
1. กร.1 ได้ดาเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จดั การประชุม
หารือ เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาราคาเหล็ก จานวน
3 ครัง้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อลดผลกระทบต่อ
ต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ที่มีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อไม่ให้กระทบกับการจ้างงานใน
ระยะต่อไป โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้
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ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
1.1 กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และ สศอ.
สนับสนุนการจัดทา Business Matching เพื่อให้มีข้อมูลความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ จากผู้ใช้ และข้อมูล
การผลิต สาหรับการวางแผนการใช้และการผลิตร่วมกันต่อไป
โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จะดาเนินการหารือ
ระหว่างผู้ผลิตกลุ่มผู้ใช้เหล็ก เพื่อให้เกิด
การตกลงซื้อขายโดยตรง ลดการผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อลด
ภาระด้านราคา หรือทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง
1.2 กรมการค้าภายในพิจารณาทบทวนดัชนีราคาอ้างอิงการ
เปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K) ในงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจัดให้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า และกลุ่มผู้ใช้เหล็กโดยสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยฯ
1.3 กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
เหล็กตรึงราคาและจาหน่ายสินค้าเหล็กในราคาที่สอดคล้องกับ
ต้นทุนที่แท้จริง โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์
ต้นทุนการนาเข้าและราคาจาหน่ายอย่างใกล้ชิด
2. กร.1 ได้พิจารณาจัดทาบันทึกและขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
เพื่อนาเรียน รวอ. เพื่อทราบผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ อก.โดยผ่านความเห็นชอบจาก ปกอ.
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ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
13 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีด
ร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

14 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบ
คืนตัวสาหรับคอนกรีตอัดแรง

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





บันทึก สศอ.
ที่ อก 0803/461
ลว. 24 พฤษภาคม 2564

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
ทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่ม
ร้อน เป็นร่างมาตรฐานที่กาหนดใหม่ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการทาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีด
ร้อนเคลือบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อนในประเทศเป็น
จานวนมาก และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภัย

1. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้
สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และ
ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดาเนินการ
2. กร.1 ได้พิจารณา จัดทาข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. พร้อมทั้ง
ลงนามในบันทึกถึง ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว





บันทึก สศอ.
ที่ อก 0803/476
ลว. 28 พฤษภาคม 2564

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบ
แข็งและอบคืนตัวสาหรับคอนกรีต อัดแรง เป็น
ร่างมาตรฐานที่กาหนดใหม่เนื่องจากปัจจุบันมี
การใช้ผลิตภัณฑ์ลวดชุบแข็งและอบคืนตัว
สาหรับคอนกรีตอัดแรงอย่างแพร่หลายในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ เช่นส่วนประกอบของโครงสร้าง
อาคาร สะพาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในการใช้งาน
ของประชาชน จึงกาหนดมาตรฐานดังกล่าวขึ้น
โดยร่างมาตรฐานฉบับนี้ สมอ. จัดทาโดยอ้างอิง
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก. 95-2540 ลวด
เหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรง

1. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้
สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสาหรับคอนกรีตอัดแรง และ ผศอ.
มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดาเนินการ
2. กร.1 ได้พิจารณา จัดทาข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. พร้อมทั้ง
ลงนามในบันทึกถึง ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
15 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. ....

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

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ สศอ. กร.1 ด่วนที่สุด ที่ 1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย
อก 0803/3 ลว. 22 มิถุนายน เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2564
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การขนส่งทางรางในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค

1.สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจำรณำ เสนอ
ควำมเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง
ทำงรำง พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนำคม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. กร.๑ ได้พิจารณาดาเนินการ และประสาน กม.สปอ.ได้รับแจ้ง
ว่า กม.สปอ. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. ....และ กร.1 ได้พิจารณาจัดทาบันทึกเพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ผศอ.
3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ กร.1 จัดส่งความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง
พ.ศ. .... ให้ ผอ.กม.สปอ. พิจารณาดาเนินการต่อไป





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/3129 ลว. 28 มิถุนายน
2564

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง การตรวจลงตราเพื่อการ
รักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส
Non-MT ซึ่งเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผศอ. และลงนามในบันทึกนาเรียน ปกอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และลงนามในบันทึกนาเรียน รวอ. และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขอคณะรัฐมนตรี

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ส่งเสริมยุทธศาสตร์การเป็น Medical Hub
ของประเทศไทย
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ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
17 การพิจารณาการกาหนดสินค้าและบริการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/3297
ลว. 6 กรกฎาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง การ
กาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี และเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในบันทึกนาเรียน รวอ. ผ่าน ปกอ.
ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

18 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โมเปดไฟฟ้าและ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า - ระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถถอดออกและอัด
ประจุซ้าได้





บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/590
ลว. 2 กรกฎาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาจัดทาข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโมเปดไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า –
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถถอดออกและอัดประจุซ้าได้
และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.พร้อมทั้งลงนามในบันทึกถึง ลมอ.
เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

19 การพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจ
สายการบิน ธุรกิจสนับสนุนและบุคลากรการ
บิน ช่วงวิกฤติ COVID-19 ของ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒสิ ภา





บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/3704
ลว. 3 สิงหาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง ข้อเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน
และบุคลากรการบิน ช่วงวิกฤติ COVID-19 ของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒสิ ภา เพื่อประกอบการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผศอ. และ ปกอ. ตามลาดับ พร้อมทั้ง
ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม

27

ลาดับที่
ชื่อเรือ่ ง/ประเด็น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
20 ความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการ
จัดทาร่างกฎหมายการกากับดูแลสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
อยู่
ผู้บริหาร หน่วย
อก.
อก. ไม่ ระหว่าง
อก.เพื่อ งาน ให้ความ เห็นชอบ/ การ
พิจารณา ภายนอก เห็นชอบ
ให้
พิจารณา
โดยตรง
ปรับปรุง





หลักฐาน
การอ้างอิง

บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/5
ลว. 21 กันยายน 2564

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กร.1 ได้พิจารณาดาเนินการให้ข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและมาตรการหรือภารกิจเกี่ยวข้องกับ
สินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยได้จดั ทาบันทึกเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ผศอ. และจัดส่งให้ กยผ.สปอ. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

28

รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการ
คู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
การนําเสนอ
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6018
ลว. 17 พ.ย. 63

-

-

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

2

ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ 2





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6019
ลว. 17 พ.ย. 63

-

-

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

3

โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าว
หอมมะลิภาคเหนือ





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6081
ลว. 24 พ.ย. 63

-

-

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

4

ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64
รอบที่ 1



หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ ลว.

-

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ของ พณ.
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน



29

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
5 ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือ
จํากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอาหารโลก

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง




ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/1116 ลว. 17 ธ.ค. 63
2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/6560 ลว. 22 ธ.ค. 63

-

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจํากัด
การส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก
ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

หลักฐาน
การอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

6

ขออนุมัติดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรงใบด่างมัน
สําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่







1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/1132 ลว. 23 ธ.ค. 63
2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

-

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคใบด่างมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่
ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

7

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







หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/
ลว. ธ.ค. 63

-

-

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

8

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สําหรับดําเนินงานโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการ
เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม





1. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/380 ลว. 26 ม.ค. 64
2. คําสั่ง อก. ที่ 7/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

-

-

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

30

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
9 ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต 2563/64

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/706
ลว. 10 ก.พ. 64

-

-

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

10

ข้อเสนอการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทย
(แบบพึ่งตนเอง เพื่ออนาคตที่มั่นคง)





หนังสือ อก. ที่ อก 0804/782 และ 783
ลว. 15 ก.พ. 64

-

-

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

11

การติดตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570





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

-

-

กร.2 จัดทําบันทึกติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
ปี พ.ศ. 2561 - 2570 เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์
นําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนามหนังสือ
ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12

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





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

-

-

กร.2 จัดทําบันทึกติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) เสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.พะเยาว์ นําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนาม
หนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่กี่ยวข้อง

31

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
13 การดําเนินงานตามข้อสั่งการข้อ 10.1
ภายใต้การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

14

คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา เข้า
พบ รวอ.

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1696
ลว. 5 เม.ย. 64

-

-

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





บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/324
ลว. 2 เม.ย. 64

-

-

กร.2 จัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเข้าพบ รวอ. ของนายสังศิต
พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา และคณะ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โดยเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน หสร. เพื่อ
นําเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

32

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
15 ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการ
ประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42

16

มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่ม
มูลค่าน้ํามันและน้ํามันปาล์ม

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/3179 ลว. 30 มิ.ย. 64

-

-

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





หนังสือ อก. ที่ อก 0804/ว3142 ลว. 29
มิ.ย. 64

-

-

สศอ. โดย กร.2 ได้จัดทํามาตรการและแนวทางขับเคลื่อน
การเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม และนําเสนอใน
การประชุม กนป. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
และ กนป. ได้เสนอสรุปมติการประชุมในครั้งดังกล่าว เพื่อ
ครม. รับทราบ ซึ่ง ครม. มีมติรับทราบตามที่ กนป. เสนอ เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมติ กนป. มอบหมายให้ สศอ.
ประสานติดตาม เร่งรัด และรายงานความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานให้ กนป. ทราบ
เป็นระยะ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มโดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอ
เคมีคัลมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ กร.2 จึงได้จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.พะ
เยาว์ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ลมอ. และหน่วยงานที่
แนวทาง และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

33

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
17 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

18

รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.
2561-2570

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง








ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/3336 ลว. 8 ก.ค. 64

-

-

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

บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/643 ลว. 19
ก.ค. 64

-

-

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

หลักฐาน
การอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

34

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
พื้นที่อื่นที่เพิ่มเติม สศอ. โดย กร.2 จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.
ผ่าน รศอ.พะเยาว์ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. ผ่านรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
ปี พ.ศ. 2561-2570 ให้ ครม. รับทราบเป็นระยะตามความ
เหมาะสม และได้จัดทํารายงานความก้าวหน้าของมาตรการ
ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมประเด็นปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน
19

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





หนังสือ อก. ที่ อก 0804/3984 ลว. 31
ส.ค. 64

-

-

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ อก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
อํานาจหน้าที่ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และ ครม. สศอ. โดย กร.2
จึงได้จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน รวอ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม. ต่อไป เพื่อรายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2562-2570) ให้ ครม. รับทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
และได้จัดทํารายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการฯ
พร้อมประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

35

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
20 จัดทําข้อมูลและนําเสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
สับปะรด ครั้งที่ 1/2564

21

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน

การนําเสนอ
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เสนอผู้บริหาร เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง
อก. เพื่อ งานภายนอก
ให้ความ
ไม่เห็นชอบ/
การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
ต่อการ
ดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/768 ลว. 1
ก.ย. 64

-

-

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





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/4608 ลว. 22 ก.ย. 64

-

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน ของ พณ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ
ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

36

รายละเอียด : การจัดทานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
1

ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบการฟืน้ ฟูที่ครอบคลุมของ
อาเซียนและแผนงานการดาเนินการ

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5126
ลว. 5 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

2

ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลว่าด้วยว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้ข้อริเริม่ สายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5566
ลว. 28 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

3

ความเห็นต่อร่างเอกสาร Initiative on Building
ASEAN-China Partnership on Digital Economy

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5306
ลว. 14 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ เพือ่ ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนและจีน ในห้วง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 37

4

ข้อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในภาคเอกชนของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สาหรับโครงการ Regional
Blue Loan for Circular Economy

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5483
ลว. 26 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง สาหรับ ข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางสาหรับ
ข้อเสนอโครงการลงทุนของบริษัทเอกชน จากธนาคาร
พัฒนาเอเชีย(ADB)

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับ
ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบการฟืน้ ฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน
และแผนงานการดาเนินการ
เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
ข้อริเริม่ สายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กบั โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

37

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
5

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะได้รบั การรับรองใน
ห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1220
ลว. 29 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารผลลัพธ์ฯ และ ความเห็นเพิม่ เติมต่อร่างถ้อยแถลง
ร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครัง้ ที่ 31 ประเด็นด้านการค้าและการ
ลงทุน เพือ่ สนับสนุนการรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
เอเปค

6

ความเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองสาหรับการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
การต่อต้านทุจริต

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก.0806/5125
ลว. 5 ต.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติสาหรับร่างปฏิญญาทางการเมืองสาหรับการ
ประชุมสัมชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
การต่อต้านทุจริต

7

ความเห็นต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน
การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐ
รัสเซีย ครัง้ ที่ 4 และการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาราจักรไทยและ
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/1157
ลว. 7 ตุลาคม 63

ไม่มี

ไม่มี

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับผลการประชุมคณะ
อนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-สหพันธรัสเซีย ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
และการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจของสหพันธรัสเซีย

8

ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาลุ่มน้าโขง
กับญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 12

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5864
ลว. 12 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมผู้นาลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 12

9

ข้อคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอการทบทวนความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียนฉบับรวบรวมความเห็นจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1374
ลว. 26 พ.ย. 63

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
เอกสารข้อเสนอการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียนฉบับรวบรวมความเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน

38

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
10

ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ครัง้ ที่ 53 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6205
ลว 30 พ.ย. 63

11

ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การ
ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรือ่ ง การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกล

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5840
ลว. 10 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

12

ข้อมูลและประเด็นหารือสาหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินเดีย ครัง้ ที่
12 และความเห็นของ สศอ.

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/1283
ลว. 10 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อมูลและประเด็นหารือต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
ไทย -อินเดีย ครัง้ ที่ 12 ในวาระความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

13

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาลุ่มน้า
โขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 2

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5873
ลว. 12 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารผลลัพธ์ฯ เพือ่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์การสร้างความ
ร่วมมือแล้ะนส่วนเพือ่ การพัฒนาและการจัดลาดับสาขา
ความร่วมมือ เพือ่ สนับสนุนการปรับตัวทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครัง้ ที่ 53 และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรือ่ ง การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกล
เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ร่วมแสดง
เจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจความ
มั่นคงทางอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความ
ร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรและอานวย
ความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

39

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
14

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการ
ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครัง้ ที่ 31 และการประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที่ 27

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6021
ลว. 17 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองใน
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครัง้ ที่ 31 และการประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที่ 27 เสนอโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเพือ่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผ่านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
รักษาห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

15

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี (AKIIC) และ
ร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์วจิ ัยมาตรฐาน
อาเซียน-เกาหลี (AKSRC)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6055
ลว. 23 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างเอกสาร
MOU การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน โดย
กาหนดสาขาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี
รวมทั้งความเห็นต่อการผูกพันข้อกาหนดการดาเนินงาน
และ ร่างเอกสาร MOU ศูนย์วจิ ัยมาตรฐานอาเซียน-เกาหลี
เสนอโดย สมอ.

16

ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในโครงการนาร่องสาหรับ
การดาเนินการระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของภูมิภาค โครงการที่ 2 เพือ่ ยุติโครงการนาร่อง
ระบบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง โครงการที่ 2
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6520
ลว. 18 ธค 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในโครงการนาร่องสาหรับการ
ดาเนินการระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของ
ภูมิภาค โครงการที่ 2 เพือ่ ยุติโครงการนาร่องระบบรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองโครงการที่ 2 ภายใต้ความตกลง
การค้าสินค้า เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

40

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
17

ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอการใช้เกณฑ์ Chemical and
Plastics Production Process Rules สาหรับสินค้า
ในตาราง PSRs ภายใต้ความตกลง AANZFTA และ
ความเห็นของ สศอ.

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1583
ลว. 23 ธค 63

18

ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 3

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6204
ลว. 30 พ.ย. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 3 เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ
เพือ่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาความร่วมมือและ
สนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

19

ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริม่ ว่า
ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
อาเซียน-จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on
Building ASEAN-China Partnership on Digital
Economy)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6292
ลว. 3 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างข้อริเริม่ ว่าด้วย
การสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building
ASEAN-China Partnership on Digital Economy)
เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ร่วม
แสดงเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและอานวยความสะดวกและการยกระดับด้านการ
ผลิต การค้า การลงทุนและระบบเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียน-จีน เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

20

การทบทวนนโยบายการค้าของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีนและความเห็น สศอ.

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6281
ลว. 3 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

การรายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อ กระทรวง
พาณิชย์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับมาเก๊า
ผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในสาขาเป้าหมาย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสาหรับข้อคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอการใช้เกณฑ์ Chemical and Plastics
Production Process Rules สาหรับสินค้าในตาราง PSRs
ภายใต้ความตกลง AANZFTA

41

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
21

ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นความ
โปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1597
ลว. 25 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ
ร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ โดยคานึงถึงบริบทของ
สถานการณ์โควิด-19 มาประกอบการจัดทาตัวชี้วดั

22

ความเห็นต่อการพิจารณารายงานทบทวนนโยบาย
การค้า (Trade Policy Review) ภายใต้ WTO ของ
อินเดีย

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1671
ลว. 30 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

รายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นคาถามในเรือ่ งนโยบาย
เชิงพืน้ ที่ของอินเดีย เพือ่ นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และจัดทาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับ
อินเดียในรายรัฐ

23

รายงานการประชุมหารือเพือ่ พิจารณาการดาเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP
สภาผู้แทนราษฎร และข้อคิดเห็น

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/14
ลว. 14 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาหรับ
รายงานการประชุมหารือเพือ่ พิจารณาการดาเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP สภา
ผู้แทนราษฎร

24

รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครัง้ ที่ 2/2563 และ
ข้อคิดเห็น.

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1126
ลว. 21 ธค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24
พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
และจัดทารายงานสรุปผลการประชุมฯ พร้อมทั้งจัดทา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการในการ
ดาเนินการเรือ่ ง SDGs ของ อก.

25

ความเห็นต่อข้อริเริม่ ด้านการค้าและสุขภาพ (Trade
and Health Initiative) ของกลุ่มออตตาวา

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/1635
ลว. 28 ธค. 63

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับความเห็นต่อข้อริเริม่ ด้านการค้าและสุขภาพ (Trade
and Health Initiative) ของกลุ่มออตตาวา
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
26

ความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง
FTA ไทย-สหภาพยุโรป

P

P

หนังสือ สศอ. ลับ ที่ อก 0806/ล1592
ลว. 24 ธ.ค. 63

ไม่มี

ไม่มี

27

ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 37
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/94
ลว. 8 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

28

ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 26
และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/261
ลว. 19 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

29

ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ
ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนต่อการค้า
ภายในภูมิภาคอาเซียน

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/27
ลว. 11 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทสาหรับ
เอกสารร่างรายงานการศึกษาผลกระทบของความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียนต่อการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน

30

ความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครัง้ ที่ 1

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/271
ลว. 19 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

31

ข้อคิดเห็นต่อเอกสารรายงานพืน้ ฐานด้านต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้าในอาเซียนและประเทศไทย

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/41
ลว. 15 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครัง้ ที่ 1 เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
เอกสารรายงานพืน้ ฐานด้านต้นทุนธุรกรรมทางการค้าใน
อาเซียนและประเทศไทย

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง FTA ไทยสหภาพยุโรป
เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 37
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 26
และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
32

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์รฐั เตลังคานา สาธารณรัฐ
อินเดีย

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92
ลว. 8 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม
และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เสนอโดย
กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับอินเดียในรายรัฐ โดยการ
แลกเปลี่ยนนโยบาย แผนงานและการสร้างความเชื่อมโยง
แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาที่มี
ศักยภาพร่วมกัน อาทิ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนยานยนต์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startups) เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

33

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี

P

P

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/65
ลว. 7 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี
โดยไม่มีข้อขัดข้องในภาพรวมต่อร่างบันทึกฯ และเห็นควร
เพิม่ เติมขอบข่ายสาขาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี
ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานยนต์
สมัยใหม่

44

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
34

ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครัง้ ที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/265
ลว. 19 มค 64

ไม่มี

35

ความเห็นต่อร่างแนวทางการดาเนินการ สาหรับการ
แปลงพิกดั อัตราศุลกากรจาก HS2012 เป็น HS2017
ภายใต้ RCEP

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/35
ลว. 14 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครัง้ ที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ร่วมแสดง
เจตนารมณ์ของผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือและ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ อก. เรือ่ งการเสริมสร้างมาตรการต่างๆ เพือ่
กระตุ้นและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการเข้าถึง
ด้านการเงินของผู้ประกอบการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ
มอบหมายหน่วยงาน อก. ดาเนินการ เพือ่ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อ
แนวทางการดาเนินการ สาหรับการแปลงพิกดั อัตรา
ศุลกากรจาก HS2012 เป็น HS2017 ภายใต้ RCEP โดยไม่
มีข้อขัดข้องต่อร่างแนวทางการดาเนินการ เพือ่ ให้เป็นไป
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และเห็นควรสอบถาม
ความชัดเจนเพิม่ เติม สาหรับแนวทางการรวมพิกดั เดิมต่อ
การเลือกใช้อัตราที่เสรีที่สุด (the most liberal tariff)

45

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
36

ความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92
ลว. 26 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 โดย
เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเห็นควรอนุมัติในหลักการให้
ส่วนราชการสามารถตั้งคาของบประมาณเพือ่ ขอเบิกจ่าย
จากงบกลาง ทั้งนี้ อก. ยินดีรว่ มขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เพือ่ เสริมสร้าง ยกระดับการพัฒนา ตลอดจนการสร้างและ
ขยายเครือข่ายของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค อันจะเป็นการเสริมสร้าง
และดารงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีของไทยในฐานะเจ้าภาพ
จัดการประชุม เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

37

ความเห็นต่อร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ ความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
จอร์เจีย

P

P

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/9
ลว. 4 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
โต้ตอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมเพือ่ ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจีย

38

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และ
กลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่ อานวยความร่วมมือ
หลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง
ไทยและสหราชอาณาจักร

P

P

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/6
ลว. 4 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
และการค้า และกลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่ อานวยความ
ร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง
ไทยและสหราชอาณาจักร

46

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
39

ความเห็นต่อร่างปฏิญาณทางการเมืองสาหรับการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
การต่อต้านทุจริต สาหรับการหารือในรอบที่ 2 (Draft
for second reading) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/160
ลว. 14 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติสาหรับร่างปฏิญาณทางการเมือง
สาหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัย
พิเศษว่าด้วยการต่อต้านทุจริต สาหรับการหารือในรอบที่ 2
(Draft for second reading) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563

40

ความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการดารงตาเเหน่ง
ประธานร่วมของการประชุม Steering Group
Meeting of the Southeast Asia Regional
Programme (SEARP)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/375
ลว. 26 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting
of the Southeast Asia Regional Programme
(SEARP) เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

41

ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรัง่ เศส
(พ.ศ. 2564 - 2568)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/428
ลว. 28 มค 64

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรัง่ เศส (พ.ศ 2564 - 2568)

42

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และการ
ท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและ
เทคโนโลยีการจราจร

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/483
ลว. 1 กพ 2564

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่ง
ญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
43

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ครัง้ ที่
24 (The 24th GMS Ministerial Conference)

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/708
ลว. 10 กพ 2564

เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรือ่ ง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ครัง้ ที่
24 (The 24th GMS Ministerial Conference)

44

ข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็น (List of
Essentail Goods) เพิม่ เติม

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/199
ลว. 19 กพ 2564

45

ผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงสาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 2 และการประชุมผู้นากรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 12

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470
ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็น (List of
Essentail Goods) เพิม่ เติม ให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เสนอโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ สาหรับผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 2 และการประชุมผู้นา
กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 12 เพือ่ ร่วม
แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอนุภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือเพือ่ ฟืน้ ฟู
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 สาหรับประเด็นที่ต้องติดตามและ
เกี่ยวข้องกับ อก. ในประเด็นความเชื่อมโยงทาง
อุตสาหกรรม ตามแผนงานวิสัยทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศลุ่มน้าโขง 2.0 (MIDV 2.0) เห็น
ควรมอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

ไม่มี

ไม่มี

48

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
46

เอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับ
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเปรูกบั ออสเตรเลีย
(สินค้าและบริการ) และความเห็น

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/125
ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

47

การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review:
TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐมองโกเลียและ
ความเห็น

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/647
ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ
เอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับ
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเปรูกบั ออสเตรเลีย
(สินค้าและบริการ) โดยเห็นควรเสนอให้มีการผลักดันการ
ส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ไทยเปรู เพิม่ มากขึ้น รวมถึงผลักดันการเจรจา FTA ในรูปแบบ
Comprehensive ให้ครอบคลุมรายการสินค้าเป้าหมาย
ของไทยที่มีศักยภาพ
เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อการทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ภายใต้
WTO ของสาธารณรัฐมองโกเลีย โดยเห็นควรรับทราบ
เอกสารดังกล่าวและเห็นว่าไทยและมองโกเลียสามารถ
พัฒนาความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการ
ผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมของ
ไทยและเส้นใยขนสัตว์แคชเมียร์ เพือ่ ต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาการผลิตเส้นด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มี
ความหลากหลาย และ 2) สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดยที่มองโกเลียมีศักยภาพในทรัพยากรสินแร่ที่หลากหลาย
อาทิ เหล็ก ถ่านหิน ทองแดง สังกะสี และทองคา จึงเป็น
โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเทคนิคและวิชาการใน
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระหว่างกัน

49

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
48

ความเห็นต่อร่างแนวยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน
ระดับประเทศ ฉบับที่ 3 สาหรับปี 2564-2568
ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145
ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานเศรษฐกิจการคลังต่อต่อร่าง
แนวยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ 3
สาหรับปี 2564-2568 ระหว่างประเทศไทยและธนาคาร
พัฒนาเอเชีย โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างดังกล่าว
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของไทย ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเห็นควรเพิม่ เติมประเด็นด้าน
การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

49

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ผ่านกองทุน Lombard Asia V, L.P.

P

P

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/755
ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อมูลและความเห็นต่อสานักบริหารหนี้สาธารณะ ต่อ
การลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน
Lombard Asia V, L.P. โดย อก. ได้มีการดาเนินการด้าน
มาตรการด้านการเงิน เพือ่ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
เห็นว่าการลงทุนดังกล่าว เป็นกลไกสนับสนุนด้านการเงิน
แก่กจิ การขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย และภูมิภาค
โดยเฉพาะในสาขาอาหารและเกษตรแปรรูป โรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจบริการ โดยจาเป็นต้องพิจารณา
กฎเกณฑ์และมาตรการในการตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการ
ของกลุ่มทุนต่างชาติ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในระยะยาว

50

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
50

ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มแม่โขง-สหรัฐฯ ครัง้ ที่
1

P

P

หนังสือ อก. ที่ อก0806/611
ลว. 5 ก.พ. 64

ไมมี

ไม่มี

51

ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซียครัง้ ที่ 4
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของ
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของสหพันธรัฐรัสเซีย

P

P

หนังสือ อก. ที่ อก0806/936
ลว. 23 ก.พ. 64

ไมมี

ไม่มี

52

ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90

P

P

ไมมี

ไม่มี

53

ความคืบหน้าของการเจรจาเพือ่ จัดทากฎเกณฑ์ด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/178
ลว. 15 ก.พ. 64
หนังสือ อก. ที่ อก0806/648
ลว. 9 ก.พ. 64

ไมมี

ไม่มี

54

ข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ที่แผนงาน IMT-GT

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/240
ลว. 12 มีค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1323
ลว. 15 มีค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

55

ความเห็นต่อการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ของ
เวียดนาม

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/309
ลว. 19 มีค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

จัดทาความเห็นของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วน
ลุ่มแม่โขง-สหรัฐฯ ครัง้ ที่ 1 และตารางมอบหมายส่วน
ราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐ
รัสเซียครัง้ ที่ 4 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และตารางติดตามผลการ
ประชุมฯ ของกระทรวงพาณิชย์
จัดทาความเห็น สศอ. ต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90
และการเข้าร่วมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว
จัดทาข้อคิดเห็นของ อก. ต่อผลความคืบหน้าการเจรจา
กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้า
โลก
เสนอความเห็นต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติสาหรับร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ที่แผนงาน IMT-GT
เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
การค้า (Trade Policy Review : TPR) ของเวียดนาม

51

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
56

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
Review: TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐการ์ตา

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/201
ลว. 3 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1206
ลว. 8 มี.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับการทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ภายใต้
WTO ของรัฐการ์ตา ในส่วนของการพัฒนาความสัมพันธ์
กับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC)
ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
วัฒนธรรม สาธารณสุข สารสนเทศ การท่องเที่ยว รวมทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการเกษตร

57

ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทยมองโกเลีย ฉบับโต้ตอบโดยฝ่ายมองโกเลีย

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/227
ลว. 10 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/1310
ลว. 11 มี.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย พ.ศ.
2021-2026 โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแผนฯ
โดยเฉพาะในสาขาความร่วมมือทางวิชาการ (Technical
Cooperation) ในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิม่ ใน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในโรงสีข้าวให้กบั กลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนา

58

ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหม
และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/253
ลว. 17 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1369
ลว. 17 มี.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนว่าด้วยการ
ร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสาย
ไหมทางทะเล ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความ
เข้าใจฯ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจที่สาคัญของไทยและจีน

52

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
59

ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดของเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครัง้ ที่ 16

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/272
ลว. 23 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1486
ลว. 23 มีค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับเอกสาร
แนวคิดของเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ พลาสติก อาหาร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินแร่และโลหะ

60

ท่าทีต่อประเด็นในเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นา
เอเชีย-ยุโรป ครัง้ ที่ 13 และความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/91
ลว. 1 มี.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/191
ลว. 2 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/1099
ลว. 3 มี.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับท่าที
ต่อประเด็นในเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป
ครัง้ ที่ 13

61

ความเห็นต่อข้อเสนอท่าที สศอ.สาหรับการพิจารณา
ปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทยภายใต้
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/116
ลว. 9 ก.พ. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/936
ลว. 23 ก.พ. 64 และเรือ่ งเดิม

62

ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครัง้ ที่ 9

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/354
ลว. 8 เม.ย 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1892
ลว. 22 เม.ย 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับข้อเสนอท่าทีการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิด
ตลาดสินค้าของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ไทยตุรกี
เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครัง้ ที่ 9
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

53

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
63

ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Minister
(AEM Retreat) ครัง้ ที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/366
ลว. 25 มี.ค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2017
ลว. 27 เม.ย 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Minister (AEM
Retreat) ครัง้ ที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

64

ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสาหรับการประชุม
Political Consultations ไทย-อิหร่าน ครัง้ ที่ 4 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/302
ลว. 31 มี.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1655
ลว. 1 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
และประเด็นหารือ ด้านมาตรฐานและการรับรอง เพือ่
สนับสนุนการอานวยความสะดวกทางการค้า ด้วยการ
ติดตามสถานะการจัดทาร่างโต้ตอบ MOU ด้านมาตรฐาน
ระหว่าง อก. โดย สมอ. กับ สถาบันมาตรฐานและวิจัย
อุตสาหกรรมอิหร่าน

65

ข้อเสนอความเห็นสาหรับการประชุมเพือ่ พิจารณา
รายการสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว.
2 เม.ย. 64

ไม่มี

ไม่มี

จัดทาและเสนอความเห็น ผศอ. สาหรับบทศึกษาวิเคราะห์
ข้อเสนอรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม จานวน 3 รายการตาม
พิกดั ศุลกากร 8 หลัก ต่อคุณลักษณะความเป็นไปได้เชิง
กายภาพการผลิต ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนิยามของสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้เอเปค

66

ความเห็นต่อข้อมูลและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
นโยบายวัสดุหมุนเวียนที่นากลับมาใช้ภายใต้กรอบเอเปค

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/164
ลว. 16 เม.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/410
ลว. 16 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และการตอบแบบสอบถามของสหรัฐอเมริกา ด้านนโยบาย
และกฎหมาย และการีส่วนร่วมของภาคเอกชน ด้านการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

54

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
67

ข้อมูลและประเด็นหารือสาหรับการประชุมคณะทางาน
เพือ่ ส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทยและจีน
ครัง้ ที่ 2 ความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/171
ลว. 26 เม.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/442
ลว. 28 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ประกอบการจัดทาท่าทีไทย ได้แก่ ผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน
2560-2564 และ ผลการดาเนินโครงการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจด้านมาตรฐานโรงสีข้าว และข้อเสนอความ
ร่วมมือด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม

68

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รฐั มนตรีการค้าเอเปค
ประจาปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/173
ลว. 28 เม.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/443
ลว. 28 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ
ร่างแถลงการณ์รฐั มนตรีการค้าเอเปค ปี 2564 และ
ความเห็นต่อร่างเอกสาร ปฏิญญาห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโค
วิด-19 และร่างปฏิญญาการบริการเพือ่ สนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่จาเป็น

69

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการ
เยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทา
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/178
ลว. 29 เม.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2
ลว. 30 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อ กองกฎหมาย สปอ. เพือ่ ประกอบการ
เสนอความเห็นสาหรับเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรี ในการออกพระราชบัญญัติฯ ด้านการ
จัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี โดยอาจพิจารณา
เพิม่ เติม คานิยาม "ประชาชน" เพือ่ ใครอบคลุมผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและนักลงทุน

70

ความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาจัดทาความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรป
(Terms of Reference (TOR) for Negotiations of a
Free Trade Agreement between the EFTA
States and the Kingdom of Thailand)

P

P

หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 806/11
ลว. 7 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรป
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
71

ความเห็นต่อการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษแก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและ
โควต้า (Duty Free Quota Free Scheme: DFQF)
ของไทย ระยะที่ 2

P

P

บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/12
ลว. 8 เมย 64
หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/1890 ลว. 22 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สาหรับการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควต้า (Duty
Free Quota Free Scheme: DFQF) ของไทย ระยะที่ 2

72

รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ตุรกี ครัง้ ที่ 7 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/172
ลว. 27 เม.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับรายงานผลการเข้าร่วมการ
ประชุมเจรจาความตกลงการคาเสรี ไทย-ตุรกี ครัง้ ที่ 7 ผ่าน
ระบบ Zoom เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป

73

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพือ่ ดาเนินความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2 และ
ความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/45
ลว. 19 พ.ค 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/2421
ลว. 21 พ.ค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แผนปฏิบัติการเพือ่ ดาเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.

74

ความเห็นต่อการดาเนินงานตามผลการประชุม
คณะกรรมการประสานการดาเนินการภายใต้ความตก
ลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครัง้ ที่ 35 ภายใต้
ตารางข้อเรียกร้องมาตรการที่มิใช่ภาษี (Matrix of
Actual Cases: MAC)

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/542
ลว. 31 พ.ค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการดาเนินงานตามผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานการดาเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (CCA) ครัง้ ที่ 35 ภายใต้ตารางข้อเรียกร้อง
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Matrix of Actual Cases: MAC)
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
75

ความเห็นต่อข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาสาหรับ
การประชุมติดตามผลกลางปี ไทย-บาห์เรน ครัง้ ที่ 2

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/418
ลว. 5 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2213
ลว. 6 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
และประเด็นสนทนาเพือ่ การเชิญชวนนักลงทุนบาห์เรนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีโอกาสและต่อยอดการพัฒนา
อุตสาหกรรมร่วมกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเครือ่ งมือแพทย์

76

ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือสาหรับการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครัง้ ที่ 27

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/420
ลว. 6 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2229
ลว. 7 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
และประเด็นสนทนา ด้านการกาหนดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
และร่วมมือระดับอนุภูมิภาคกับจีน เพือ่ ขอรับการสนับสนุน
กองทุนขับเคลื่อนการจัดทาโครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม

77

ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือสาหรับการ
ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ครัง้ ที่
4/2564 ภายใต้กรอบเอเปค

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/516
ลว. 25 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

78

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/469
ลว. 25 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2554
ลว. 27 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อมูลสถานะการดาเนินงานและประเด็นหารือต่อกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านสินค้าสิ่งแวดล้อม โดย
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพสินค้าและการ
พิจารณาการลดภาษีศุลกากรที่สอดคล้องกับประโยชน์ที่
จาเป็นกับสินค้าอุตสาหกรรมและการประเมินผลการ
ดาเนินงาน
เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารผลลัพธ์ เพือ่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ด้านการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และ
การส่งเสริมการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ BCG Model
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
79

ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวความคิดการจัดทาถ้อย
แถลงร่วมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีวา่ ด้วยความ
ร่วมมือภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470
ลว. 25 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2555
ลว. 27 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับการ
จัดทาร่างเอกสารแนวความคิดการจัดทาถ้อยแถลงร่วมฯ
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และเสนอเพิม่ เติมสาขา
อุตสาหกรรมที่ตอลสนองต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ
ยานยนต์สมัยใหม่

80

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ผ่านกองทุน navegar II, L.P.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/471
ลว. 25 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2556
ลว. 27 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสาหรับการลงทุนของ
ADB ในกองทุน Nevegar II, L.P. เพือ่ เสริมมาตรการ
การเงินในกลุ่มประเทศเพือ่ นบ้านและลดกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสาขาการผลิต
และบริการที่จาเป็น อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค การบริการ
ธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ ทีสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ ADB

81

ข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองสาหรับการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2564
และความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/428
ลว. 11 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/2278
ลว. 12 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสาหรับร่างปฏิญญาทาง
การเมืองสาหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
สมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ฉบับลงวันที่ 19
เมษายน 2564

82

ความเห็นต่อข้อมูลสาหรับการประชุม Political
Consultations ไทย-อิตาลี ครัง้ ที่ 2

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่
อก0806/433 ลว. 13 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/2327
ลว. 14 พ.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
การประชุม Political Consultations ไทย-อิตาลี ครัง้ ที่ 2
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
83

ข้อมูลและความเห็นสาหรับการเข้าร่วมการประชุม
"The 7th World Cities Summit 2021" ของ รวอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/507
ลว. 15 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานรัฐมนตรี อก. สาหรับการเข้า
ร่วมการประชุม "The 7th World Cities Summit 2021"
ของ รวอ. ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 64 ผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์

84

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ "ASEAN -japan Joint
Statement on Initiative on Accelerating Green
Growth in the Region "

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/516
ลว. 18 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/2992
ลว. 22 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างแถลงการณ์
"ASEAN -japan Joint Statement on Initiative on
Accelerating Green Growth in the Region "

85

ข้อคิดเห็นต่อเอกสารสถานะการมีผลบังคับใช้ความตก
ลงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/523
ลว. 22 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3013
ลว. 23 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับเอกสาร
สถานะการมีผลบังคับใช้ความตกลงด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน

86

ความเห็นต่อการแก้ไขภาคผนวก 2 (เรือ่ งกฎเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุ่น สาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/242
ลว. 22 มิ.ย. 64
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536
ลว. 25 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3128
ลว. 28 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการแก้ไขภาคผนวก 2 (เรือ่ งกฎเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์)ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
ญี่ปุ่น สาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

87

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. 2564-2568

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/558
ลว. 29 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3151
ลว. 29 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยสาหรับร่าง
แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน พ.ศ. 2564-2568
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
88

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ มของรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6
เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/480
ลว. 31 พ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2650
ลว. 1 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แถลงการณ์รว่ มของรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6 เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมด้วย Bio-Circular-Green Economy: BCG
Model และการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
กรอบความร่วมมือ MLC

89

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพือ่
การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รบั
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ....

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/538
ลว. 18 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ การ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ....

90

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/537
ลว. 24 มิ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/537
ลว. 25 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3118
ลว. 28 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

91

ความเห็นต่อเอกสารแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้า
อ่อนไหวเพิม่ เติมและความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
ประเด็นอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/243
ลว. 22 มิ.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592
ลว. 24 มิ.ย. 64 และเรือ่ งดิม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่น้าโขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6
เพือ่ ร่วมสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิด Bio-Circualr-Green
Model (BCG) และการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างของสาธารณประชาชนจีน เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
เอกสารแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิม่ เติม
และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประเด็นอื่นๆ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
92

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ มรัฐมนตรีการค้าเอเป
คประจาปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/541
ลว. 24 มิ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/541
ลว. 25 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3177
ลว. 30 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ มรัฐมนตรีการค้าเอเปค
ประจาปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

93

ความเห็นต่อการแปลงพิกดั อัตราศุลกากรในร่างตาราง
ข้อผูกพันทางภาษีของไทย ฉบับ HS 2017 ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-เปรู (TPCEP)
ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ ม (Joint Statement)
ระหว่างสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรม
สิ่งแวดล้อมยของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/619
ลว. 29 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/545
ลว. 25 มิ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/545
ลว. 28 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3176
ลว. 30 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับแนวทางการจัดทาร่างตารางการลดภาษี ความตก
ลงการค้าเสรี ไทย -เปรู ภายใต้เงื่อนไขการแปลงพิกดั
ศุลกากร HS 2012 เป็น HS 2017
เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ ม (Joint Statement)
ระหว่างสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมย
ของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ความเห็นต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะทางานร่วมด้านการร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของ
ราชอาณาจักรไทย

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/535
ลว. 24 มิ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/535
ลว. 25 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3127
ลว. 28 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

94

95

เสนอความเห็นต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะทางานร่วมด้านการร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจสาธารณรัฐออสเตรีย
กับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

61

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
96

ข้อคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรัง่ เศส
และความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/552
ลว. 29 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3150
ลว. 29 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทยฝรัง่ เศส เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

97

ความเห็นต่อการพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/478
ลว. 28 พ.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/478
ลว. 1 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2800
ลว. 8 มิ.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการพิจารณาข้อเสนอแนะของ
กรรมาธิการเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

98

ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการร่วมกากับการ
ดาเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง
(ASEAN-Hong Kong FTA-Joint Committee:
AHKFTA-JC) ครัง้ ที่ 2

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/624
ลว. 1 กค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมกากับการดาเนินงาย
ภายใต้ความตกลาการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ในส่วนการ
จัดตั้งกลไกในการกากับดูแลโครงการความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical
Cooperation: ECOtech)

99

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

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/597
ลว. 6 กค 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59
ลว. 7 กค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3443
ลว. 14 กค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN
Regional Action Plan for Combating Marine Debris
2021-2025) เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

62

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
100 ความเห็นต่อการพิจารณาเอกสารการประชุม
คณะทางานเรือ่ งการภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิก WTO
ของติมอร์-เลสเต ครัง้ ที่ 2

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/712
ลว. 29 กค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการพิจารณาเอกสารการประชุมคณะทางานเรือ่ ง
การภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต
ครัง้ ที่ 2

101 ความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการ
ประชุมระดับผู้นากรอบหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียว
และเป้าหมายโลก ปี 2030 (Partnering for Green
Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครัง้ ที่ 2

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/546
ว. 30 มิ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/546
ลว. 30 มิ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2650
ลว. 6 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการ
ประชุมระดับผู้นากรอบหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและ
เป้าหมายโลก ปี 2030 ครัง้ ที่ 2 โดยเฉพาะการส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG)
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

102 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592
ลว. 2 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3263
ลว. 5 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
ในประเด็นการเติบโตที่ครอบคลุม (Inclusive Growth)
เพือ่ ให้ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 และ
จาเป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจ

103 ความเห็นเบื้องต้นต่อการแปลงพิกดั ศุลกากรในร่าง
ตารางข้อผูกพันทางภาษีของไทย ฉบับ HS 2017
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู (TPCEP) และ 2.ความเห็น
เบื้องต้นต่อการแปลงพิกดั ศุลกากรในตารางข้อผูกพัน
ทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลง TPCEP ในระบบ
HS 2017

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/295
ลว. 14 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/667
ลว. 14 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการแปลงพิกดั ศุลกากรในร่างตารางข้อผูกพันทาง
ภาษีของไทย ฉบับ HS 2017 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู (TPCEP)
และ 2 ความเห็นเบื้องต้นต่อการแปลงพิกดั ศุลกากรใน
ตารางข้อผูกพันทางภาษีของไทยใต้ความตกลง TPCEP ใน
ระบบ HS 2017

63

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
104 ความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การทาเหมืองแร่และธรณีวทิ ยาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโก

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/637
ลว. 15 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3520
ลว. 16 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือการทาเหมืองแร่และ
ธรณีวทิ ยาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ในการพัฒนาและ
เชื่อมโยงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ
ภูมิภาคแอฟริกา เพือ่ นาไปสู่การขยายโอกาสการส่งเสริม
การค้าและการลงทุน

105 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมติดตามผล
กลางปี (Mid-year Review) ไทย-บาห์เรน ครัง้ ที่ 2

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/645
ลว. 19 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3612
ลว. 21 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year
Review) ไทย-บาห์เรน ครัง้ ที่ 2 ในส่วนของความร่วมมือ
ในด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล และความร่วมมือทาง
วิชาการในสาขาการเกษตรและประเด็นสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์

106 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ 6

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/651
ลว. 21 ก.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/651
ลว. 23 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3669
ลว. 30 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างครัง้ ที่ 6 เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
107 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพือ่
เตรียมการจัดการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคและ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/654
ลว. 22 ก.ค. 64
บันทึก อก. ที่ อก 0806/654
ลว. 22 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติ เพือ่ เตรียมการจัดการประชุม
ผู้นาเขตเศรษฐกิจและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค
ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชุม
ทางไกล (โปรแกรม ZOOM)

108 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับ
สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business
Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปค ประจาปี 2021 (Ministers Responsible
for Trade Meeting 2021)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/653
ลว. 22 ก.ค. 64
บันทึก อก. ดว่นที่สุด ที่ อก 0806/653
ลว. 22 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3670
ลว. 30 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสาหรับผลการ
ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของ
เอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และ
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจาปี 2021
(Ministers Responsible for Trade Meeting 2021)
เพือ่ สนับสนุนการอานวยความสะดวกทางการค้า การ
ลงทุนและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่ รับมือ
และเร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19

109 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของ
เอเปค ค.ศ. 2040

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด0806/674
ลว. 29 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3689
ลว. 30 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
เพือ่ ร่วมกาหนดทิศทางการดาเนินงานขับเคลื่อนความ
ร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคให้เป็นไป
เจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
110 ความเห็นต่อการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการยุบ
รวมคณะทางานเอเปค

P

P

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/711
ลว. 29 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศสาหรับการ
พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการยุบรวมคณะทางาน
เอเปค ในส่วนของการจัดตั้งคณะทางานเอเปคเพือ่
ขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระบบ
เศรษฐกิจ และการยุบรวมคณะทางานในความรับผิดชอบ
ได้แก่ กลุ่มหารือสาขายานยนต์ (Automotive Dialogue:
AD)

111 ความเห็นต่อการประชุมคณะทางานเรือ่ งการ
ภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)
ของซูดาน ครัง้ ที่ 5

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/661
ลว. 22 ก.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3642
ลว. 23 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อการประชุม
คณะทางานเรือ่ งการภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO) ของซูดาน ครัง้ ที่ 5 ในประเด็นที่ไทยจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการใช้อัตราภาษีศุลกากรทั่วไป (MFN)
และสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรรมเพือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของซูดานที่มีศักยภาพ

112 ความเห็นต่อการประชุมหารือข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือระหว่างไทยและ UNIDO

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก0806/599
ลว. 7 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อ สมอ. สาหรับข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือระหว่างไทยและ UNIDO ในสาขาอุตสาหกรรม
เครือ่ งปรับอากาศเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
113 ความเห็นต่อร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและ
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (General
Comment No.26 on Land and Economic ,
Social and Cultural Rights)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/602
ลว. 7 ก.ค 64
หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/3337
ลว. 8 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงบุติธรรมสาหรับร่างความเห็น
ทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ของคณะกรรมการสหประชาชาติวา่ ด้วย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (General Comment
No.26 on Land and Economic , Social and
Cultural Rights)

114 ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและ
การลงทุนอาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2021-2022

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/640
ลว. 7 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
อาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2021-2022

115 ข้อเสนอท่าที สศอ. ต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอ
การเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรี (FTA) ไทย - ตุรกี และความเห็นของ สศอ.

P

P

หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/654
ลว. 8 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย - ตุรกี

116 ความเห็นต่อกรอบเจรจาของไทยสาหรับการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การ
การค้าโลก เรือ่ งการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้วยการ
อุดหนุนประมง

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/638
ลว. 15 ก.ค 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/638
ลว. 16 ก.ค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3604
ลว. 21 ก.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรอบเจรจาของไทยสาหรับการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การ
การค้าโลก เรือ่ งการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้วยการ
อุดหนุนประมง เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
117 ความเห็นต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสานักงานนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพ สานักเลขาธิการรัฐสภาแห่งญี่ปุ่น กระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่น กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่งญี่ปุ่น และ
กระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
สาขาการดูแลสุขภาพ

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/330
ลว. 6 สค 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/695
ลว. 11 สค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3873
ลว. 20 สค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สานักงานนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ สานักเลขาธิการ
รัฐสภาแห่งญี่ปุ่น กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
แห่งญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
แห่งญี่ปุ่น และกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม
แห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

118 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ มของการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครัง้ ที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/332
ลว. 9 สค 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/697
ลว. 10 สค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3875
ลว 20 สค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รว่ มของการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครัง้ ที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

119 ความเห็นต่อเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
ทางการค้า (Trade Policy Review - TPR) ของสิงคโปร์

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/752
ลว. 17 สค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
ทางการค้า (Trade Policy Review - TPR) ของสิงคโปร์

120 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับ
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/719
ลว. 18 สค 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3848
ลว. 19 สค 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การเพือ่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
121 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างปประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพือ่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ
30 ปี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว.
2 สค. 64
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3
สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3389
ลว. 13 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพือ่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี
เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือภายใต้ข้อริเริม่ แถบและ
เส้นทาง (BR) โดยการจัดประชุมกลไกความร่วมมือระดับสูง
ไทย-กวางตุ้ง เพือ่ ชับเคลื่อนความเฃื่อมโยงระหว่างเขต EEC
กับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) และการ
สนับสนุนการลงทุนของธุรกิจจีนใน EEC รวมถึง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

122 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้าน
การปฏิรปู โครงสร้าง (Structuaral Reform
Ministerial Meeting: SRMM) ครัง้ ที่ 3 ผ่านระบบการ
ประฃุมทางไกล

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/690 ลว.
5 สค. 64
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/690 ลว. 6
สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3789
ลว. 13 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ด้าน
การปฏิรปู โครงสร้าง (Structural Reform Ministerial
Meeting: SRMM) ครัง้ ที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ด้านการปฏิรปู โครงสร้าง เพือ่ ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และส่งเสริมบทบาทนาในการพัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคใน
วาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี
2565 เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
123 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ
ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ่งครัง้ ที่ 1

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/705
ลว. 13 สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3806
ลว. 13 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

124 ความเห็นต่อรายงานผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก
การประชุม BIMSTEC Start-up Conclave

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/725
ลว. 19 สิงหาคม 2564
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3882
ลว. 20 สิงหาคม 2564

ไม่มี

ไม่มี

125 ความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้
กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย

P

P

บันทึก สศอ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/716
ลว. 17 สค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/716
ลว. 19 สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3920
ลว. 25 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่าง
ไทย-มณฑลกวางตุ้งครัง้ ที่ 1 ในส่วนของการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการ Start-up และความร่วมมือ
สาขาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และสาขา
เศรษฐกิจและการค้า เพือ่ ให้การส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ Start-up เกิดผลเป็น
รูปธรรมและต่อยอดจากความร่วมมือที่ได้มีการดาเนินการ
อยู่แล้ว
เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับ
รายงานผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการประชุม
BIMSTEC Start-up Conclave ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทย ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และการวิจัยพัฒนาร่วมในด้านนวัตกรรม
และดิจิทัล เพือ่ ฃยายความร่วมมือด้านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างกัน
เสนอความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคระรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
126 ความเห็นต่อแนวทางการจัดทารายการสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในกรอบเอเปค

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/711
ลว. 16 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับ
แนวทางการจัดทารายการสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ในกรอบเอเปค โดยเสนอสาขาอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing Related Services: MRS) สาขาบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการอื่นๆ รวมถึงเสนอให้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานของสิทธิประโยชน์จากการลด
ภาษีศุลกากรของสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค ได้
ส่งผลกระทบที่มีนัยสาคัญอย่างไรในด้านสิ่งแวดล้อม เพือ่ ใช้
เป็นพืน้ ฐานการดาเนินงานด้านการค้าบริการสิ่งแวดล้อม

127 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาในโอกาสการเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/736
ลว. 23 สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3903
ลว. 24 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สาหรับข้อมูล
ประกอบและประเด็นสนทนา ได้แก่ 1) ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง อก. กับ MOITE
เพือ่ จัดทาความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 และ 2) ข้อริเริม่
การดาเนินโครงการและกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และด้านเศรษฐกิจสีเขียวกับฝ่ายเกาหลี

128 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/736
ลว. 23 สค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3910
ลว. 24 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใน
การพัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
129 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวสิ าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเอเปค ครัง้ ที่ 27

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/812
ลว. 31 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

130 ความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครัง้ ที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/709
ลว. 16 ส.ค. 64
บันทึก อก. ที่ อก0806/709
ลว. 17 ส.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3917
ลว. 25 สค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไมมี

ไม่มี

จัดทาข้อคิดเห็นของ สศอ. ต่อข้อการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครัง้ ที่ 8 และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

131 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน
ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/745
ลว. 25 ส.ค 64
หนังสือ อก. ที่ อก0806/3947
ลว. 26 ส.ค. 64

ไมมี

ไม่มี

จัดทาข้อเสนอท่าที อก. ต่อร่างกรอบการเจรจากรอบ
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบ
ด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักร
ไทยร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของคณะกรรมการ
สหประชาชาติวา่ ด้วยเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

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

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/763
ลว. 31 ส.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4027
ลว. 1 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสาหรับร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวสิ าหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ครัง้ ที่ 27 ที่สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรการรองรับของ อก. สาหรับกลุ่มเป้าหมาย SMEs
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับข้อคิดเห็นต่อ
ร่างเอกสารแนวคิด "Concept of Japan's Proposal on
ASEAN-Japan Priority for Innovative and
Sustainable Growth"
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
133 ความเห็นต่อกรอบการอานวยความสะดวกด้านการ
ลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation
Framework: AIFF)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/762
ลว. 1 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4459
ลว. 7 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรอบการอานวยความสะดวกด้านการ
ลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation
Framework: AIFF) เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

134 ข้อคิดเห็นต่อรายการสินค้าเพิม่ เติมที่ฟิลิปปินส์อาจ
ระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับสินค้าของไทยจาก
กรณีพิพาทสินค้าบุหรีน่ าเข้าภายใต้ WTO

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/842
ลว. 7 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
รายการสินค้าเพิม่ เติมที่ฟิลิปปินส์อาจระงับสิทธิประโยชน์
ทางการค้ากับสินค้าของไทยจากกรณีพิพาทสินค้าบุหรี่
นาเข้าภายใต้ WTO

135 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารหลักการ (Concept Paper)
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์รว่ มด้านเศรษฐกิจในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5
ปี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/867
ลว. 23 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4704
ลว. 28 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารหลักการ (Concept Paper) เกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์รว่ มด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี

136 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ
ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครัง้ ที่ 1

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/729
ลว. 20 ส.ค. 64
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/729
ลว. 24 ส.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3986
ลว. 31 ส.ค. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ
ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครัง้ ที่ 1 โดย
ผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้กลไกการประชุม
ให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทย เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
137 รายงานสรุปผลการประชุมเพือ่ พิจารณารายการสินค้า
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค ครัง้ ที่ 2 และข้อคิดเห็น
ของ สศอ.

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/364
ลว. 30 ส.ค. 64

ไม่มี

138 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press
Statement) สาหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/775
ลว. 2 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/775
ลว. 6 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4457
ลว. 17 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

139 ความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้
กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/779
ลว. 6 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/779
ลว. 6 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4456
ลว. 17 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับรายงานสรุปผลการประชุม
เพือ่ พิจารณารายการสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค
ครัง้ ที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนการพิจารณาราย
สินค้าประเภทย่อย 90.33.00 และการลดอัตราภาษีอากร
ทั่วไป จาก ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 5 เพือ่ เป็นประโยชน์และ
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในไทย
เสนอความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press
Statement) สาหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) เพือ่ พัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างกัน ในสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจ
สีเขียว เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ไม่ขัดข้องใน
หลักการต่อการลงนามโดยผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพืป่ ระกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
140 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้
WTO ของอาร์เจนตินา ความเห็นและประเด็นคาถาม

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/783
ลว. 6 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

141 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
ศุนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี
(ASEAN-Korea Industrial Innovation Center:
AKIIC)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/795
ลว. 9 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4257
ลว. 9 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

142 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ครัง้ ที่ 6

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/387
ลว. 8 ก.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/799
ลว. 9 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO
ของอาร์เจนตินา ความเห็นและประเด็นคาถาม โดยมี
ความเห็นและประเด็นคาถาม ในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจสาขาที่ต่างฝ่ายมีศักยภาพและเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน อาทิ เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยาง
เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศุนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียนเกาหลี (ASEAN-Korea Industrial Innovation Center:
AKIIC) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การพัฒนานวัตกรรมระหว่างไทย อาเซียน และเกาหลี และ
ผลักดันสาขาความร่วมมือ ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยาน
ยนต์สมัยใหม่
เสนอความเห็นต่อ กรอ. สาหรับร่างปฏิญญาการประชุม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่า
ด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ครัง้ ที่ 6
ด้านการส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม
โดยมีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ เพือ่ ที่จะพัฒนาเป็นกลไกความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียให้ขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG Model ของ อก.
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
143 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงสาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 11

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/827
ลว. 15 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/827
ลว. 15 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4605
ลว. 22 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงสาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 11 โดยเฉพาะความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 4
รวมถึงการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด - 19 เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

144 ความเห็นต่อการประชุมคณะทางานเรือ่ งการ
ภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)
ของสหภาพคอโมโรส ครัง้ ที่ 6

P

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/406
ลว. 21 ก.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/864
ลว. 23 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4705
ลว. 28 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับเอกสารการ
ประชุมคณะทางานเรือ่ งการภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพคอโมโรส ครัง้ ที่ 6
ในส่วนของแนวทางพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกันในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ความร่วมมือภายใต้ WTO ที่คอโมโรสเป็นสมาชิก และการ
พัฒนาความร่วมมือกับสหภาพคอโมโรสในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ภายใต้กลไกความร่วมมือทางวิชาการของไทย
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
145 ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper on the
Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) in
the post COVID-19

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/935
ลว. 23 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับร่างเอกสาร
Concept Paper on the Free Trade Area of the
Asia-Pacific (FTAAP) in the post COVID-19 เพือ่ ร่วม
สนับสนุนการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการจัดทา
เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หลังยุคโควิด-19ในช่วงที่ไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

146 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคอ
ย่างไม่เป็นทางการ

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/851
ลว. 22 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/851
ลว. 23 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4731
ลว. 29 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
อย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรับมือ
กับโควิด-19 การเร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และขับเคลื่อนการดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ของเอเปค
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

147 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านสารัตถะ
เพือ่ เตรียมการจัดการประชุมผุ้นาเขตเศราบกิจเอเปค
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครัง้ ที่
3/2564 และความเห็นของ สศอ.

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/418
ลว. 27 ก.ย. 64
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/874
ลว. 28 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการด้านสารัตถะเพือ่ เตรียมการจัดการประชุม
ผู้นาเขตเศราบกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วง
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.
2565 ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 14.00 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยพิจารณาใน
3 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
และครอบคลุม การอานวยความสะดวกด้านการค้าและ
การลงทุน และการฟืน้ ฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการ
เดินทางและการท่องเที่ยว
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
148 ความเห็นต่อการดาเนินการตามแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้ความตกลง RCEP

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/967
ลว. 29 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

149 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้
WTO ของสาธารณรัฐเกาหลี ความเห็นและประเด็น
คาถาม

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/426
ลว. 29 ก.ย. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/783
ลว. 6 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการ
ดาเนินการตามแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการภายใต้ความตกลง RCEP สาหรับกิจกรรมความ
ร่วมมือ (Focus Area) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises) และการระบุ
กิจกรรม (Indicative Activities) ภายใต้กจิ กรรมความ
ร่วมมือ

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการ
ทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ
สาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงาน และเห็นควรสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติม อาทิ แผนงาน มาตรการ และประสบการณ์จาก
การดาเนินตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การปฏิรปู ด้านการผลิต
(Manufacturing Renaissance Vision and Strategy)
ของเกาหลี เพือ่ ใช้เป็นแนวทางประกอบการดาเนินงาน
พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและ
เกาหลีต่อไป
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
150 ความเห็นต่อ (ร่าง) ปฎิญญาร่วมระหว่างรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนและสหราชอาณาจักร

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/834
ลว. 2 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างปฏิญญาร่วมระหว่างเศรษฐกิจอาเซียนและสหราช
อาณาจักร โดยเน้นการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของ
โควิด 19 และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยและสหราชอาณาจักรใบบริบทของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

151 ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครัง้ ที่ 3

P

P

บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/792
ลว. 8 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/4242
ลว. 8 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครัง้ ที่ 3 โดยเร่งรัดสาขา
ความร่วมมือที่มีความเห็นชอบร่วมกันเพือ่ เรียนรู้
แลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์เพือ่ ใช้พัฒนา
อุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

152 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-แคนาดา ของไทย และร่างเอกสารขอบเขต
สาระที่จะเจรจาในการจัดทาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-แคนาดา

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/(ล) 28
ลว. 10 ก.ย 64
หนังสือ อก. ที่ อก0806/4388
ลว. 14 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อ...สาหรับร่างกรอบการเจรจาความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย และร่างเอกสาร
ขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-แคนาดา

153 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
และสหราชอาราจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
(สหราชอาณาจักร)

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/837
ลว. 15 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/837
ลว. 16 ก.ย 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/4606
ลว. 22 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และส
หราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนาเสนอ
การพิจารณาของ
เสนอ
เสนอหน่วย ผู้บริหาร อก. ผู้บริหาร อก. อยู่ระหว่าง
ผู้บริหาร อก. งานภายนอก ให้ความ ไม่เห็นชอบ/ การพิจารณา
เพื่อพิจารณา โดยตรง
เห็นชอบ
ให้ปรับปรุง

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
ปัญหาและ
สนับสนุนต่อ อุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
154 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อตกลงการดาเนินงานภายใต้
ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สมาพันธรัฐสวิส

P

P

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/4606
ลว. 22 ก.ย. 64 และเรือ่ งเดิม

ไม่มี

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการแก้ไข
กฎหมายวาหรับ (ร่าง) ข้อตกลงการดาเนินงานภายใต้
ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐ
สวิส

80

ภาคผนวก ข
ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 - ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนั บสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ าและ
2. กาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ

กิจกรรมหล ัก วางแผนการดาเนินงานพร ้อมรวบรวม
ข ้อมูลปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูมท
ิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย วางแผนการดาเนินงานพร ้อมรวบรวมข ้อมูล
ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูมท
ิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
-วัดจากจานวน
กิจกรรมหล ัก การปรับปรุงฐานข ้อมูลเดิมให ้เป็ นปั จจุบน
ั
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข ้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยีการ
ผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ
-ใช ้งานฐานข ้อมูลได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก จัดทาฐานข ้อมูลใหม่
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับ Bio Label

ทงปี
ั้

แผน
1,000,000

1

1

1

100

9

9

100

1

1

100

งาน

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน

1,000,000

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
865,929

86.59 ผลการดาเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จานวน
่ ันเก ้าร ้อย
14,935 บาท (หนึง่ หมืน
่ สีพ
สามสิบห ้าบาทถ ้วน) ตามสัญญาแก ้ไข
เพิม
่ เติมครัง้ ทีห
่ นึง่ ตามสัญญาเลขที่
35/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ปั ญหา-อุปสรรค

9
เดือน

ข ้อเสนอแนะ
1
ฐานข ้อมูล

-วัดจากจานวน
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลผู ้ประกอบการในประเทศ
-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูล Supply Chain ของผลิตภัณฑ์
เป้ าหมาย
-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูล Value Chain ของพืชสาคัญ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100
ฐานข ้อมูล
1
1
1
100
ฐานข ้อมูล
1
1
1
100
ฐานข ้อมูล
1

-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลการนาเข ้า-ส่งออก
-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลกฎ ระเบียบ และนโยบายที่
เกีย
่ วข ้อง
-วัดจากจานวน
กิจกรรมหล ัก ติดตามและสรุปรายงานข่าวสารความ
เคลือ
่ นไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
กิจกรรมย่อย ติดตามและสรุปรายงานข่าวสารความ
เคลือ
่ นไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
-วัดจากจานวน
กิจกรรมหล ัก จัดประชุมกลุม
่ ย่อย และการถ่ายทอด/
แลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1

กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุม
่ ย่อย เพือ
่ รวบรวมข ้อมูล
และหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

ครัง้

ฐานข ้อมูล
90

1

1

100

1

1

100

1

1

100

90

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

105 116.67

ข่าว

1

1

1

100

-วัดจากจานวน
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย การถ่ายทอด/แลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้ ณ
โรงงานในประเทศ ทีเ่ ป็ นต ้นแบบในการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพเป้ าหมาย
-วัดจากจานวน
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพือ
่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
-วัดจากจานวน

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
2
1
1
100

ครัง้
1

-

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

0

ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. สนับสนุนการจัดตัง้ /การเพิม
่ ขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
และกระบวนการผลิต

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
หุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ

กิจกรรมหล ัก 1.พัฒนาฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
หุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ รูปแบบการนํ าเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บ
ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย พัฒนาฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
หุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ รูปแบบการนํ าเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บ
ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐พัฒนาฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัต ิ รูปแบบการนํ าเสนอ และกําหนด
แนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บข ้อมูลที่
เกีย
่ วข ้อง

ทงปี
ั้

1,055,300

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
844,240

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
844,240

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

100

ฐานข ้อมูล

ปั ญหา‐อุปสรรค
้ ภายในเดือน
เนือ
่ งจากสัญญาเสร็จสิน
พฤศจิกายน 2564 จึงไม่สามารถ
ดําเนินการแล ้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 ได ้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก 2.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
่ วชาญในอุตสาหกรรมหุน
ฐานข ้อมูลผู ้เชีย
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
่ วชาญในอุตสาหกรรมหุน
ฐานข ้อมูลผู ้เชีย
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ
‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูล
่ วชาญในอุตสาหกรรมหุน
ผู ้เชีย
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
่ ทีอ
่ วชาญ
เช่น ชือ
่ ยู่ ตําแหน่งงาน สาขาความเชีย
และผลงาน/ประสบการณ์ รวมถึงความพร ้อมและ
ความชํานาญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมสาขาความ
่ วชาญทีส
เชีย
่ ําคัญของอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ อาทิ สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ
กิจกรรมหล ัก 3.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัตใิ นประเทศ
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัตใิ นประเทศ
‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูล
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
ในประเทศ เช่น เทคโนโลยีด ้าน Machine Vision
หรือ AS/RS เป็ นต ้น พร ้อมทัง้ มีการจัดระดับการ
พัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงข ้อมูลความพร ้อมของ
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิจัยและทดสอบ

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน

1

แผน

ผล

ร้อยละ

1

1

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ฐานข ้อมูล

ข ้อเสนอแนะ

1

1

1

100

ฐานข ้อมูล
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ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหล ัก 4.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความ
เคลือ
่ นไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัตข
ิ องไทยและประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
ข ้อมูลด ้านตลาด ข่าวสารและสถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง

1

กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความ
เคลือ
่ นไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัตข
ิ องไทยและประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
ข ้อมูลด ้านตลาด ข่าวสารและสถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง

ฐานข ้อมูล

‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูลทีเ่ ก็บ
รวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเคลือ
่ นไหวของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัตข
ิ องไทย
และประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ ข ้อมูลด ้านตลาด
ข่าวสารและสถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมหล ัก 5.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัต ิ
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัต ิ
‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูล
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
่ ทีอ
อัตโนมัต ิ เช่น ชือ
่ ยู่ ตําแหน่งงาน สาขาความ
่ วชาญ และผลงาน/ประสบการณ์ รวมถึงความ
เชีย
พร ้อมและความชํานาญของหน่วยงาน โดยครอบคลุม
่ วชาญทีส
สาขาความเชีย
่ ําคัญของอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ อาทิ สาขาการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ

1

แผน

ผล

1

0

1

1

ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

100

ฐานข ้อมูล
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กิจกรรมหล ัก 6.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลสถิตน
ิ ํ าเข ้า‐ส่งออก การผลิต
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลสถิตน
ิ ํ าเข ้า‐ส่งออก การผลิต โดยรวบรวม
จากปริมาณการผลิตและการนํ าเข ้า‐ส่งออก
อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัตข
ิ องประเทศไทย

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน

1

แผน

ผล

1

0

1

1

1

0

ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ฐานข ้อมูล

‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูลสถิต ิ
นํ าเข ้า‐ส่งออก การผลิต โดยรวบรวมจากปริมาณการ
ผลิตและการนํ าเข ้า‐ส่งออก อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัตข
ิ องประเทศไทย
กิจกรรมหล ัก 7.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลสถิตน
ิ ํ าเข ้า‐ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัตข
ิ องประเทศทีส
่ ําคัญ 4 ประเทศ

1

กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลสถิตน
ิ ํ าเข ้า‐ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัตข
ิ องประเทศทีส
่ ําคัญ 4 ประเทศ

ฐานข ้อมูล

‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูลสถิต ิ
นํ าเข ้า‐ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัตข
ิ องประเทศทีส
่ ําคัญ 4 ประเทศ
กิจกรรมหล ัก 8.รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลมาตรการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูล
ฐานข ้อมูลมาตรการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐รวบรวมและปรับปรุงระบบข ้อมูลฐานข ้อมูลมาตรการที่
เกีย
่ วข ้อง

1

100

ฐานข ้อมูล
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กิจกรรมหล ัก 9.ศึกษาและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ความเคลือ
่ นไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัตข
ิ องไทยและประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
ข ้อมูลด ้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ท ี่
เกีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ความเคลือ
่ นไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัตข
ิ องไทยและประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
ข ้อมูลด ้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ท ี่
เกีย
่ วข ้อง
‐ศึกษาและรวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความ
เคลือ
่ นไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัตข
ิ องไทยและประเทศทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
ข ้อมูลด ้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย 9.1 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ รายไตรมาส 3 ฉบับ
‐จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ รายไตรมาส 3 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 9.2 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ รายปี และบทวิเคราะห์ภาวะ
การค ้าโลก จํานวน 1 ฉบับ
‐จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ รายปี และบทวิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
จํานวน 1 ฉบับ
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลและ Web
กิจกรรมหล ัก 10.เชือ
Service ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลและ Web
กิจกรรมย่อย เชือ
Service ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลและ Web Service ที่
‐เชือ
เกีย
่ วข ้อง

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน

1

แผน

ผล

ร้อยละ

1

0

2

2

100

1

1

100

1

update

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ฐานข ้อมูล

3
ฉบับ
1

ฉบับ

1
ระบบ
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กิจกรรมหล ัก 11.การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น
สถานการณ์อต
ุ สาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัตข
ิ อง
ไทย
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น
สถานการณ์อต
ุ สาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัตข
ิ อง
ไทย
‐การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์
อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัตข
ิ องไทย
กิจกรรมหล ัก 12.การประเมินความพึงพอใจและ
สรุปผลการใช ้บริการ
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจและสรุปผล
การใช ้บริการ
‐การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช ้บริการ

ทงปี
ั้
1

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

2

update

1

update

ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ครัง้

1
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์

กิจกรรมหล ัก 1. ปรับปรุงฐานข ้อมูลหลัก
กิจกรรมย่อย 1.1 ข ้อมูลผู ้ประกอบการในประเทศ
ผู ้ผลิตรถยนต์)
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข ้อมูลผู ้ประกอบการในประเทศ
ผู ้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์)
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข ้อมูลผู ้ประกอบการในประเทศ
้ ส่วนยานยนต์)
ผู ้ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์ในประเทศ
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตชิน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข ้อมูลผู ้ประกอบการต่างประเทศ
ผู ้ผลิตรถยนต์)
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตรถยนต์ตา่ งประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข ้อมูลผู ้ประกอบการต่างประเทศ
ผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์)
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์ตา่ งประเทศ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,600,000 1,280,000

1
ฐาน

1

update

(1.1.1

(1.1.2

1

1

update

(1.1.3

ฐาน
1

1

update

(1.2.1

ฐาน
1

1

update

(1.2.2

ฐาน
1

1

update

1,280,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ปั ญหา‐อุปสรรค

ข ้อเสนอแนะ

ฐาน

91

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย 1.2 ข ้อมูลผู ้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3
้ ส่วนยานยนต์)
ผู ้ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์ตา่ งประเทศ
‐ข ้อมูลผู ้ผลิตชิน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.1 รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต))
‐ข ้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.1 รถยนต์(1.3.1.2 จําหน่าย))
‐ข ้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.1 รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน))
‐ข ้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.1 รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนํ าเข ้า))
‐ข ้อมูลมูลค่าส่งออกและนํ าเข ้ารถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต))
‐ข ้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จําหน่าย))
‐ข ้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน))
‐ข ้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ
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กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ
(1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนํ าเข ้า))
‐ข ้อมูลมูลค่าส่งออกและนํ าเข ้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดใน
ต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต))
‐ข ้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดใน
ต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.2 จําหน่าย))
‐ข ้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดใน
ต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต))
‐ข ้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข ้อมูลการผลิตและการตลาดใน
ต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จําหน่าย))
‐ข ้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.5 ข ้อมูลด ้านการค ้าระหว่างประเทศ (FTA
และ อัตราอากร)
‐ข ้อมูล FTA และ อัตราอากร
กิจกรรมย่อย 1.6 ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
ยานยนต์ (1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)
‐ข ้อมูลมาตรฐานในประเทศ
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กิจกรรมย่อย 1.6 ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
ยานยนต์ (1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ)
‐ข ้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.7 ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน
‐ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.8 ข ้อมูลกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
‐ประกาศกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรมย่อย 1.9.1 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
‐ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
กิจกรรมหล ัก 2. จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน
‐รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ราย
ไตรมาส
‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี
รวมทัง้ วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทัง้
วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
ประจําปี
‐รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจําปี
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ทงปี
ั้

กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic
‐Infographic
กิจกรรมหล ัก 3. การเผยแพร่ข ้อมูล และนํ าเสนอข ้อมูล

9
เรือ
่ ง
72

กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข ้อมูลผ่านทาง Facebook

ครัง้

‐การเผยแพร่ข ้อมูลผ่านทาง Facebook
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข ้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E‐News
ให ้กับสมาชิก)
‐การเผยแพร่ข ้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E‐News ให ้กับสมาชิก)

ครัง้

กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
‐เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย 3.4 การประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
‐การประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
กิจกรรมหล ัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช ้บริการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ช ้ปั จจัยการผลิตภายในประเทศให ้มีมล
ู ค่าเพิม
่ สูงขึน
้
่ ารขับเคลือ
ุ สาหกรรมเป้ าหมายของประเทศสูก
่ นอุตสาหกรรมของอาเซียน
6. พัฒนาคลัสเตอร์อต
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํา
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
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โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อม
้ ส่วนอากาศยาน
บํารุง และผลิตชิน

กิจกรรมหล ัก 1.พัฒนาระบบฐานข ้อมูลเชิงลึก
้ ส่วนอากาศยาน
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิน
รูปแบบการนํ าเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนินการจัดหาและจัดเก็บข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบฐานข ้อมูลเชิงลึก
้ ส่วนอากาศยาน
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิน
รูปแบบการนํ าเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนินการจัดหาและจัดเก็บข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐พัฒนาระบบฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุง
้ ส่วนอากาศยาน รูปแบบการนํ าเสนอ และ
และผลิตชิน
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บข ้อมูลที่
เกีย
่ วข ้อง
กิจกรรมหล ัก 2.วิเคราะห์ รวบรวม และปรับปรุงระบบ
ข ้อมูลข ้อมูลสถิตก
ิ ารตลาดและการผลิต
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100

ฐานข ้อมูล

ปั ญหา‐อุปสรรค
้ ภายในเดือน
เนือ
่ งจากสัญญาเสร็จสิน
พฤศจิกายน 2564 จึงไม่สามารถ
ดําเนินการแล ้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 ได ้
1

1

0
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กิจกรรมย่อย 2.2 ตลาดในประเทศไทย
‐ตลาดในประเทศไทย
กิจกรรมย่อย 2.3 มูลค่านํ าเข ้า‐ส่งออกไทย
‐มูลค่านํ าเข ้า‐ส่งออกไทย
กิจกรรมย่อย 2.4 การลงทุนในประเทศไทย
‐การลงทุนในประเทศไทย
กิจกรรมย่อย 2.1 ตลาดโลก
‐ตลาดโลก
กิจกรรมหล ัก 3.วิเคราะห์ รวบรวม และปรับปรุงระบบ
ข ้อมูลผู ้ประกอบการในประเทศไทย
กิจกรรมย่อย 3.2 หน่วยซ่อมบํารุงอากาศยาน
‐หน่วยซ่อมบํารุงอากาศยาน
้ ส่วนอากาศยาน
กิจกรรมย่อย 3.1 ผู ้ผลิตชิน
้ ส่วนอากาศยาน
‐ผู ้ผลิตชิน
กิจกรรมหล ัก 4.ศึกษา รวบรวม และปรับปรุงระบบ
ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ และ
มาตรฐาน
้ ส่วนอากาศยาน
กิจกรรมย่อย 4.1 ชิน
้ ส่วนอากาศยาน
‐ชิน
กิจกรรมย่อย 4.2 การซ่อมบํารุงอากาศยาน
‐การซ่อมบํารุงอากาศยาน
กิจกรรมหล ัก 5.รายงานการศึกษาข ้อมูลเชิงลึกและ
ข ้อเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิต
้ ส่วนอากาศยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ชิน
รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาข ้อมูลเชิงลึกและ
ข ้อเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิต
้ ส่วนอากาศยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ชิน
รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
ฐานข ้อมูล

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข ้อเสนอแนะ
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

update

1

update

1

update

ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1

ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1

ฉบับ

97

โครงการ/กิจกรรม

‐รายงานการศึกษาข ้อมูลเชิงลึกและข ้อเสนอแนะการ
้ ส่วนอากาศ
พัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิน
ยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบท
วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลกับระบบ
กิจกรรมหล ัก 6.เชือ
ฐานข ้อมูลและ จัดทํา Web Service ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ ส่วนอากาศยาน
กับอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิน
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลกับระบบ
กิจกรรมย่อย เชือ
ฐานข ้อมูลและ จัดทํา Web Service ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ ส่วนอากาศยาน
กับอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิน
่ มโยงระบบฐานข ้อมูลกับระบบฐานข ้อมูลและ
‐เชือ
จัดทํา Web Service ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
้ ส่วนอากาศยาน
ซ่อมบํารุงและผลิตชิน
กิจกรรมหล ัก 7.การจัดสัมมนาเผยแพร่ข ้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข ้อมูลและ
่ วชาญและผู ้ทีเ่ กีย
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (ผู ้เชีย
่ วข ้อง
อย่างน ้อย 25 คน)
‐การจัดสัมมนาเผยแพร่ข ้อมูลและประชาสัมพันธ์
่ วชาญและผู ้ทีเ่ กีย
เว็บไซต์ จํานวน 1 ครัง้ (ผู ้เชีย
่ วข ้อง
อย่างน ้อย 25 คน)
กิจกรรมหล ัก 8.การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการ
ใช ้บริการ
กิจกรรมย่อย การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการ
ใช ้บริการ
‐การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช ้บริการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ

1

1

update

1

update

1

update

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ

1
ครัง้

1
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ่ี 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

ทงปี
ั้

1,600,000

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,600,000

1,488,400

93.03

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อมูลเชิงลึกด ้านอุตสาหกรรมอาหาร

9

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมอาหารไทย
รายเดือน
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานแนวโน ้มการส่งออกและสัญญาณ
เตือนภัยอุตสาหกรรมอาหารรายเดือน
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World
Food Situation Report)
‐ฉบับ
ิ ค ้าอาหารในตลาดโลก (World
กิจกรรมย่อย เทรนด์สน
Food Market Trends)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์สง่ ออกอาหารไทย ราย
ไตรมาส
‐ฉบับ

ฉบับ

9

9

100

9

9

9

100

ฉบับ
3

3

3

100

ฉบับ
9

9

9

100

ฉบับ
3

3

3

100

ปั ญหา‐อุปสรรค

ข ้อเสนอแนะ

ฉบับ
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand
Food Market Report)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food
Market Report)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food
Update)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวนวัตกรรม (Innovation Corner)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย สรุปสาระสําคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

ทงปี
ั้
9

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
9
9
100

ฉบับ
9

9

9

100

ฉบับ
18

18

18

100

18

18

100

36

36

100

ฉบับ
18
ฉบับ
36

‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด ้านความปลอดภัย
อาหารและมาตรการการค ้า (Early Warning)

ฉบับ
4

4

4

100

‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
อาหารของประเทศคูค
่ ้า (World Food Law & Regulation
News)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานวิเคราะห์อต
ุ สาหกรรมรายพืน
้ ที่
‐ฉบับ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาด ้านข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ข ้อมูล Thailand Food Industry Profile

ฉบับ
36

36

36

100

2

2

100

2

2

100

7

7

100

‐เรือ
่ ง
กิจกรรมย่อย ข ้อมูล Thailand Food Sector Info
‐ฉบับ

ฉบับ
2
ฉบับ
2
เรือ
่ ง

7
ฉบับ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ข ้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ
(By Brand or By Company)
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคูค
่ ้า
และคูแ
่ ข่ง (Global Food Industry Profile)
‐ฉบับ
กิจกรรมหล ัก ประชุมร่วมกับผู ้ประกอบการเพือ
่ แลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็น
กิจกรรมย่อย ประชุมร่วมกับผู ้ประกอบการเพือ
่ แลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็น
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกีย
่ วกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกีย
่ วกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
‐เรือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก สัมมนาเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันแก่ผู ้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย สัมมนาเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันแก่ผู ้ประกอบการ
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก ติดตามประเมินผล
กิจกรรมย่อย รายงานระหว่างดําเนินโครงการ
‐ครัง้
้ สุดโครงการ
กิจกรรมย่อย รายงานสิน
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
‐ฉบับ

ทงปี
ั้
9

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
9
9
100

ฉบับ
3

3

3

100

ฉบับ
1

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1
ครัง้

1

1

100

1
ครัง้
4
ฉบับ

1

1

100

4

4

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

1
เรือ
่ ง

1
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนั บสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํา
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกสําหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

ทงปี
ั้

1,600,000

กิจกรรมหล ัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข ้อมูล

1

กิจกรรมย่อย 1.1 ข ้อมูลผู ้ประกอบการ
‐ข ้อมูลผู ้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข ้อมูลการผลิต
‐ข ้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย 1.3 ข ้อมูลการตลาด
‐ข ้อมูลการตลาด
กิจกรรมย่อย 1.4 ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์
‐ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย 1.5 กรอบการเจรจา FTA และ อัตรา
ภาษี ขาเข ้า
‐กรอบการเจรจา FTA และ อัตราภาษี ขาเข ้า
กิจกรรมย่อย 1.6 ข ้อมูลภาวะการลงทุน
‐ข ้อมูลภาวะการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข ้อมูลงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
อุตสาหกรรม
‐ข ้อมูลงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม

ฐานข ้อมูล

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1,263,750

1,263,750

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

78.98 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ปั ญหา‐อุปสรรค
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1
ฐานข ้อมูล
1

้ ภายใน
เนือ
่ งจากสัญญาเสร็จสิน
เดือนพฤศจิกายน 2564 จึงไม่
สามารถดําเนินการแล ้วเสร็จภายใน
ข ้อเสนอแนะ

ฐานข ้อมูล

102

โครงการ/กิจกรรม

่ วชาญ
กิจกรรมย่อย 1.8 ข ้อมูลผู ้เชีย
่ วชาญ
‐ข ้อมูลผู ้เชีย
กิจกรรมย่อย 1.9 ข ้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
‐ข ้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย 1.10 ข่าวทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
‐ข่าวทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหล ัก 2. การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห์
บทวิจัย
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน
‐รายงานสถานการณ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
0
ฐานข ้อมูล
2
2
1
50
ผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ
1

1

0

8

7

87.5

3

2

66.67

1

1

100

8

7

87.5

8

7

87.5

4

3

75

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฐานข ้อมูล
9
ครัง้
3

‐รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี
‐‐ รายงานสถานการณ์รายปี
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานผลการเตือนภัย EE (ระบบ
เตือนภัย)
‐รายงานผลการเตือนภัย EE (ระบบเตือนภัย)
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลการคาดการณ์แนวโน ้ม
อุตสาหกรรม EE (แบบจําลอง)
‐รายงานผลการคาดการณ์แนวโน ้มอุตสาหกรรม
EE (แบบจําลอง)
กิจกรรมย่อย 2.6 รายละเอียดของอุตสาหกรรม
(ผลิตภัณฑ์)(Industry/Product Profile Profile)

ครัง้
1
ครัง้
27

‐รายละเอียดของอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์)
(Industry/Product Profile Profile)

เรือ
่ ง

ครัง้
13
ครัง้
4
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย 2.7 ข ้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทีส
่ ําคัญ (Country
Profile)
‐ข ้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ ทีส
่ ําคัญ (Country Profile)
กิจกรรมหล ัก 3. การเผยแพร่และนํ าเสนอข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดประชุมประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
‐การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมย่อย 3.2 เว็บไซต์
‐เว็บไซต์
กิจกรรมหล ัก 4. การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของ
การใช ้บริการ
กิจกรรมย่อย การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของ
การใช ้บริการ
‐การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช ้บริการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
4
4
3
75

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรือ
่ ง

2
ครัง้

2

0

1
ข ้อมูล
1

1

0

1

1

100

ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให ้เป็ นมิตรกับสังคมและสิง่ แวดล ้อม
6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้ าระวังและจัดการผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โดยการมีสว่ นร่วมของท ้องถิน
่ และชุมชน
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพือ
่ ให ้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
่ ให ้บริการ
2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบต
ั งิ านท จัดหาทรัพยากรให ้เหมาะสม พัฒนาเครือ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก

ทงปี
ั้

1,600,000

กิจกรรมหล ัก จัดทําฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย จัดทําฐานข ้อมูล
‐จํานวนฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย สํารวจผู ้ประกอบการพลาสติกไทย

16
ฐาน

16

update

3000

3000

update

‐จํานวนผู ้ประกอบการพลาสติกทีท
่ ําการสํารวจ
กิจกรรมหล ัก การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์

ราย
36

36

36

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,600,000

1,280,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ปั ญหา‐อุปสรรค

100

105

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย E‐News รายสัปดาห์ให ้กับสมาชิก
‐จํานวนการจัดทํา E‐News
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน
‐จํานวนการรายงานสถานการณ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก
(รายไตรมาส/รายปี )
‐จํานวนรายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึก
อุตสาหกรรมพลาสติก
‐จํานวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก
กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

9

9

100

5

3

60

1

1

100

9

9

6

66.67

‐จํานวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมหล ัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ครัง้
1

1

update

กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่ข ้อมูล/ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
‐จํานวนครัง้ ในการสัมมนาเผยแพร่ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
Facebook/Twitter
‐จํานวนเรือ
่ งในการประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
Facebook/Twitter
กิจกรรมย่อย E‐learning
‐จํานวนเรือ
่ งในการ E‐learning

ครัง้

90

233

258.89

9

6

66.67

ครัง้
1

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข ้อเสนอแนะ

ครัง้
9
ครัง้
4

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

เรือ
่ ง

90
เรือ
่ ง
9
เรือ
่ ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู ้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทานให ้เป็ นผู ้มีสมรรถนะสูง ทัง้ ด ้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ

่ การวิเคราะห์ข ้อมูลอัจฉริยะด ้านการเพิม
่ ผลิต
โครงการศูนย์สารสนเทศเพือ
ภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)

กิจกรรมหล ัก ระบบในส่วนประกอบเดิม (Existing Modules) ที่
ได ้รับการปรับปรุงและพัฒนาให ้มีประสิทธิภาพมากขึน
้ จํานวน 1
ระบบ
กิจกรรมย่อย ระบบในส่วนประกอบเดิม (Existing Modules) ที่
ได ้รับการปรับปรุงและพัฒนาให ้มีประสิทธิภาพมากขึน
้ จํานวน 1
ระบบ
‐ระบบ
กิจกรรมหล ัก ข ้อมูลตัวชีว้ ัดผลิตภาพทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงให ้เป็ น
ปั จจุบน
ั จํานวน 4 ชุดข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลตัวชีว้ ัดผลิตภาพทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงให ้เป็ น
ปั จจุบน
ั จํานวน 4 ชุดข ้อมูล
‐ชุดข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก ฐานข ้อมูลโครงการหรือมาตรการสนั บสนุน
ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงให ้เป็ น
ปั จจุบน
ั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ

ทงปี
ั้

1,600,000

1

1

1

100

4

4

100

1

1

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,430,000

1,595,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

99.69 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

มีการแก ้ไขสัญญา
งวดที่ 4 จากเดิม 240,000 บาท
เป็ น 235,000 บาท

ระบบ

ปั ญหา‐อุปสรรค
4
ข ้อมูล

ข ้อเสนอแนะ
1
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลโครงการหรือมาตรการสนั บสนุน
ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงให ้เป็ น
ปั จจุบน
ั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ
‐ระบบ
่ การประเมินผลิต
กิจกรรมหล ัก การปรับปรุงข ้อมูลเทียบเคียงเพือ
ภาพขององค์กร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงข ้อมูลเทียบเคียงเพือ
่ การประเมินผลิต
ภาพขององค์กร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ
‐ระบบ
่ รึกษาเฉพาะด ้าน (Specialized
กิจกรรมหล ัก ฐานข ้อมูลทีป
่ วชาญในด ้านต่าง ๆ
Consultant) ทีไ่ ด ้รับการเพิม
่ เติมข ้อมูลผู ้เชีย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง จํานวน 1 ฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลทีป
่ รึกษาเฉพาะด ้าน (Specialized
่ วชาญในด ้านต่าง ๆ
Consultant) ทีไ่ ด ้รับการเพิม
่ เติมข ้อมูลผู ้เชีย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง จํานวน 1 ฐานข ้อมูล
‐ฐาน
กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หรือทบทวนการนํ าเสนอ
ข ้อมูลบนเว็บไซต์ 1 ครัง้
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หรือทบทวนการนํ าเสนอ
ข ้อมูลบนเว็บไซต์ 1 ครัง้
‐ครัง้
่ วกับ
กิจกรรมหล ัก บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกีย
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ในรูปแบบอินโฟ
้ งาน
กราฟิ ก จํานวน 2 ชิน

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
ระบบ

1

1

1

100

1

1

100

1

1

100

2

2

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ

1

ฐาน

1
ครัง้

2
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกีย
่ วกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ในรูปแบบอินโฟ
้ งาน
กราฟิ ก จํานวน 2 ชิน
‐งาน
่ วกับผลิตภาพ
กิจกรรมหล ัก รายงานการศึกษาเชิงลึกเกีย
จํานวน 1 เรือ
่ ง
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึกเกีย
่ วกับผลิตภาพ
จํานวน 1 เรือ
่ ง
‐เรือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก ฐานข ้อมูลผู ้ให ้บริการ (Service Providers) ใน
เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ทีไ่ ด ้รับการเพิม
่ เติม
ข ้อมูลผู ้ให ้บริการในด ้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง จํานวน 1
ฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข ้อมูลผู ้ให ้บริการ (Service Providers) ใน
เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ทีไ่ ด ้รับการเพิม
่ เติม
ข ้อมูลผู ้ให ้บริการในด ้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง จํานวน 1
ฐานข ้อมูล
‐ฐาน
กิจกรรมหล ัก การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนไม่ตํา่
กว่า 10,000 ฉบับ
กิจกรรมย่อย การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนไม่ตํา่
กว่า 10,000 ฉบับ
‐ฉบับ
่
กิจกรรมหล ัก การประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์สารสนเทศฯ ผ่านสือ
สังคมออนไลน์ จํานวน 2 ครัง้
่
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์สารสนเทศฯ ผ่านสือ
สังคมออนไลน์ จํานวน 2 ครัง้
‐ครัง้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
งาน

1

1

1

100

1

1

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรือ
่ ง

1

ฐาน

10000

10000 10000

100

ฉบับ

2

2

2

100

ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก การประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์สารสนเทศฯ
ผ่านบูธนิทรรศการ จํานวน 3 ครัง้
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์สารสนเทศฯ
ผ่านบูธนิทรรศการ จํานวน 3 ครัง้
‐ครัง้
่ ระทรวง
กิจกรรมหล ัก การจัดอบรมให ้กับเจ ้าหน ้าทีก
อุตสาหกรรมและผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง จํานวน 20 คน
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมให ้กับเจ ้าหน ้าทีก
่ ระทรวงอุตสาหกรรม
และผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง จํานวน 20 คน
‐คน
กิจกรรมหล ัก มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานศูนย์
สารสนเทศเพือ
่ การวิเคราะห์ข ้อมูลอัจฉริยะด ้านการเพิม
่ ผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม 2 ครัง้
กิจกรรมย่อย มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานศูนย์
สารสนเทศเพือ
่ การวิเคราะห์ข ้อมูลอัจฉริยะด ้านการเพิม
่ ผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม 2 ครัง้
‐ครัง้
่ วกับการใช ้งานศูนย์
กิจกรรมหล ัก รวบรวมข ้อคิดเห็นเกีย
สารสนเทศฯ โดยจะเป็ นการสอบถามความคิดเห็นจากผู ้ทีเ่ ข ้ามา
่ ให ้ได ้ข ้อมูลจากผู ้ใช ้งานจริง 1 ครัง้
ใช ้ระบบ เพือ
กิจกรรมย่อย รวบรวมข ้อคิดเห็นเกีย
่ วกับการใช ้งานศูนย์
สารสนเทศฯ โดยจะเป็ นการสอบถามความคิดเห็นจากผู ้ทีเ่ ข ้ามา
่ ให ้ได ้ข ้อมูลจากผู ้ใช ้งานจริง 1 ครัง้
ใช ้ระบบ เพือ
‐ครัง้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
3
3
3
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

20

20

20

100

2

2

100

1

1

100

คน

2

ครัง้

1

ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 2 การพัฒนาปั จจัยสนั บสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรม
วัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์

กิจกรรมหล ัก การสํารวจ รวบรวม และจัดทํา
ฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลผู ้ประกอบการ
‐ข ้อมูลผู ้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการผลิต
‐ข ้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการตลาดของไทย
‐ข ้อมูลการตลาดของไทย
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการค ้าของประเทศทีส
่ ําคัญ
ํ
‐ข ้อมูลการค ้าของประเทศทีส
่ าคัญ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลโครงสร ้างอุตสาหกรรม
‐ข ้อมูลโครงสร ้างอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
อุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
‐ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
วัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์

ทงปี
ั้

1,600,000

600

600

update

1

update

9

8

88.89

1

1

100

1

update

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
1,280,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,280,000

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ราย

ปั ญหา‐อุปสรรค
1
ครัง้
9
ครัง้
1
ฐาน
1
ครัง้
1

ข ้อเสนอแนะ

100

ฐาน

111

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
‐ข ้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลข่าวต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
อุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
‐ข ้อมูลข่าวต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบียบต่าง ๆ
‐ข ้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์
‐ข ้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
วัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
‐จํานวนงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
กิจกรรมหล ัก จัดทํารายงานและบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส
‐จํานวนรายงาน
กิจกรรมหล ัก จัดทํารายงานและบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน
‐รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และ
วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
‐รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะ
การค ้าโลก

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

1

1

100

180

202

112.22

1

1

100

9

8

88.89

20

20

19

95

เรือ
่ ง
3
ฉบับ

3

2

66.67

9
ฉบับ

9

8

88.89

1

1

1

100

1

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ฐาน
180
ข่าว
1
ฐาน
9
ครัง้

ฉบับ

112

โครงการ/กิจกรรม

ทงปี
ั้

กิจกรรมหล ัก การเผยแพร่ นํ าเสนอข ้อมูล และ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ครัง้

‐การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย การจัดประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น

1

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

1

‐การจัดประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง facebook
‐ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง facebook
กิจกรรมย่อย มีพน
ื้ ที่ webboard กระดานสนทนาบน
เว็บไซต์
‐มีพน
ื้ ที่ webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย E‐News รายสัปดาห์ให ้กับสมาชิก
‐E‐News รายสัปดาห์ให ้กับสมาชิก
กิจกรรมหล ัก การปรับปรุงรูปแบบการนํ าเสนอฐานข ้อมูล

ครัง้
180
เรือ
่ ง
5

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ปรับปรุงการเตือนภัย
อุตสาหกรรมวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์ใหม่
‐วิเคราะห์ปรับปรุงการเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่
กิจกรรมย่อย ออกแบบ และพัฒนาติดตัง้ การนํ าเสนอ
ฐานข ้อมูลหน่วยงานให ้บริการทดสอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

งาน

‐ออกแบบ และพัฒนาติดตัง้ การนํ าเสนอฐานข ้อมูล
หน่วยงานให ้บริการทดสอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมหล ัก ประเมินผลความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ
‐จํานวน

ฐาน

เรือ
่ ง
36
ครัง้
1

1

2
ครัง้

ผล

ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1 update

1

update

180

160

5

update

36

32

1

update

1

update

2

1

88.89

88.89

50

113

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู ้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทานให ้เป็ นผู ้มีสมรรถนะสูง ทัง้ ด ้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ

โครงการสร ้างระบบข ้อมูลและองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย

กิจกรรมหล ัก พัฒนาปรับปรุงระบบการแจ ้งเตือนภัย
(Warning System) ด ้านมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน
่ ๆ ทีส
่ ําคัญ
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงระบบการแจ ้งเตือนภัย
(Warning System) ด ้านมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน
่ ๆ ทีส
่ ําคัญ
‐ระบบ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาและปรับปรุงฐานข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค ้าเชิง
เทคนิคให ้ทันสมัยและมีข ้อมูลสมบูรณ์โดยมีข ้อมูลราย
อุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ฐาน
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงฐานข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค ้าเชิง
เทคนิคให ้ทันสมัยและมีข ้อมูลสมบูรณ์โดยมีข ้อมูลราย
อุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ฐาน

ทงปี
ั้

1,600,000

1

1

2

200

ระบบ

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,548,200

1,548,200

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

96.76 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

มีการแก ้ไขสัญญา
งวดที่ 3 จากเดิม
แก ้ไขเป็ น จํานวน
งวดที่ 4 จากเดิม
แก ้ไขเป็ น จํานวน

400,000 บาท
359,500 บาท
240,000 บาท
228,700 บาท

ปั ญหา‐อุปสรรค
5

ฐาน

5

5

100

ข ้อเสนอแนะ

‐ฐาน
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กิจกรรมหล ัก ติดตามและรวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับ
สถานการณ์และความเคลือ
่ นไหวทัง้ ในและต่างประเทศ และ
วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ
กฎระเบียบของประเทศคูค
่ ้า รวมทัง้ แนวโน ้มหรือปั จจัย
ภายนอกต่าง ๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ติดตามและรวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับ
สถานการณ์และความเคลือ
่ นไหวทัง้ ในและต่างประเทศ และ
วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ
กฎระเบียบของประเทศคูค
่ ้า รวมทัง้ แนวโน ้มหรือปั จจัย
ภายนอกต่าง ๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
‐เรือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก จัดทําการศึกษาเชิงลึกด ้านมาตรฐานระบบ
การจัดการหรือกฎระเบียบการค ้าเชิงเทคนิค
กิจกรรมย่อย จัดทําการศึกษาเชิงลึกด ้านมาตรฐานระบบ
การจัดการหรือกฎระเบียบการค ้าเชิงเทคนิค
‐เรือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัต ิ (Case
Study) ในการนํ ามาตรฐานระบบการจัดการ ทีส
่ ําคัญและ
จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช ้ และจัดทําเป็ นรายงานเพือ
่
เผยแพร่
กิจกรรมย่อย มีแนวทางการปฏิบัต ิ (Case Study) ในการนํ า
มาตรฐานระบบการจัดการทีส
่ ําคัญและจําเป็ น ต่อการดําเนิน
ธุรกิจไปใช ้ และจัดทําเป็ นรายงานเพือ
่ เผยแพร่

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
27
27
27
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรือ
่ ง

1

1

1

100

1

1

100

เรือ
่ ง

1

เรือ
่ ง

‐เรือ
่ ง
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กิจกรรมหล ัก จัดสัมมนาวิชาการเพือ
่ เผยแพร่ความรู ้และผล
การศึกษาในรูปแบบทีส
่ ํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กําหนดต่อสาธารณชน พร ้อมทัง้ มีกจ
ิ กรรมแลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็นจากผู ้เข ้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพือ
่ เผยแพร่ความรู ้และผล
การศึกษาในรูปแบบทีส
่ ํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กําหนดต่อสาธารณชน พร ้อมทัง้ มีกจ
ิ กรรมแลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็นจากผู ้เข ้าร่วมสัมมนา
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก เผยแพร่ขา่ วสารและองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค ้าเชิงเทคนิคทีส
่ ําคัญ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ เป็ นต ้น
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ขา่ วสารและองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค ้าเชิงเทคนิคทีส
่ ําคัญ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ เป็ นต ้น
‐ฉบับ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศน
ู ย์ข ้อมูลองค์ความรู ้
ด ้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให ้เป็ นมิตรต่อ
การใช ้งาน และสามารถสืบค ้นข ้อมูลได ้อย่างสะดวก
กิจกรรมย่อย มีเว็บไซต์ศน
ู ย์ข ้อมูลองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัยทีไ่ ด ้รับการพัฒนาให ้เป็ นมิตร
ต่อการใช ้งาน และสามารถสืบค ้นข ้อมูลและองค์ความรู ้ด ้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบการค ้าเชิงเทคนิค
และมาตรฐานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้อย่างสะดวก

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
2
2
4
200

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

9

9

9

100

1

1

100

ฉบับ

1

เว็บไซต์

‐เว็บไซต์
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กิจกรรมหล ัก มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู ้ประกอบการและผู ้ใช ้บริการของโครงการ
กิจกรรมย่อย มีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู ้ประกอบการและผู ้ใช ้บริการ โดยผู ้ประกอบการและ
ผู ้ใช ้บริการของโครงการไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อระบบฐานข ้อมูลการเข ้าถึงและการใช ้งานข ้อมูล
และกิจกรรมของโครงการ
‐ครัง้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
2
2
4
200

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

117

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

่ (อุตสาหกรรม
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชัน
สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและรองเท ้า อัญมณีและ
เครือ
่ งประดับ)

กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 1 การวางแผลการดําเนินงาน

กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน พร ้อมรวบรวม
ข ้อมูล ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูม ิ
‐ข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงฐานข ้อมูลด ้าน
่ ให ้อยูใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมแฟชัน
กิจกรรมย่อย 2) ฐานข ้อมูลสถิตส
ิ ง่ ออก‐นํ าเข ้า
(อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและ
รองเท ้า อัญมณีและเครือ
่ งประดับ)
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 3) ฐานข ้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและรองเท ้า และอัญมณี
และเครือ
่ งประดับ)
‐ข ้อมูล

ทงปี
ั้

1,600,000

1

1

1

100

27

27

100

27

27

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
1,586,200

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,586,200

99.14 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ข ้อมูล

ปั ญหา‐อุปสรรค
27
ข ้อมูล

ข ้อเสนอแนะ
27

ข ้อมูล
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กิจกรรมย่อย 4) ฐานข ้อมูลกฎระเบียบการค ้า การลงทุน
(อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและ
รองเท ้า และอัญมณีและเครือ
่ งประดับ)
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 5) ฐานข ้อมูล Thailand Industrial Profile
ได ้แก่ Textile & Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย 6) ฐานข ้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและ
รองเท ้า และอัญมณีและเครือ
่ งประดับ)
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 7) ฐานข ้อมูลความเคลือ
่ นไหวประเทศคูค
่ ้า
และคูแ
่ ข่งอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 8) ฐานข ้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
เครือ
่ งนุ่งห่ม
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 9) ฐานข ้อมูลสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และเครือ
่ งนุ่งห่ม
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 11) ฐานข ้อมูล Fashion link
‐ข ้อมูล
่ (Clip video)
กิจกรรมย่อย 12) ฐานข ้อมูลคลิปวีดโี อแฟชัน
‐ข ้อมูล

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

27

27

27

100

ข ้อมูล
3

3

3

100

ฉบับ
21

21

21

100

ข ้อมูล
9

9

9

100

ข ้อมูล
9

9

9

100

ข ้อมูล
9

9

9

100

9

9

100

9

9

100

ข ้อมูล
9
ข ้อมูล
9

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ข ้อมูล

119

โครงการ/กิจกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

3

3

100

9

12

133.33

9

9

100

1

1

1

100

่
กิจกรรมย่อย 10) ฐานข ้อมูลความเคลือ
่ นไหวแฟชัน
‐ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 1) ฐานข ้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
(อุตสาหกรรม สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม เครือ
่ งหนังและ
รองเท ้า และอัญมณีและเครือ
่ งประดับ)
‐ข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข ้อมูล และจัดทํา
รายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ
่ ใน
กิจกรรมย่อย 5) เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมแฟชัน
รูปแบบ E‐Newsletter
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย 1) รายงานหนังสือสถิตส
ิ งิ่ ทอไทย ปี
2563/2564
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2) รายงานสถานการณ์ความเคลือ
่ นไหว
่ ภาพรวม และราย
ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชัน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม รองเท ้าและเครือ
่ งหนัง
และอัญมณีและเครือ
่ งประดับ (Fashion Outlook)

3
ข ้อมูล
9

ฉบับ
3

3

3

100

‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย 3) เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์
‐ข่าว
กิจกรรมย่อย 4) ข ้อมูลแนวโน ้มอุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
่ ประเภทต่าง ๆ (Economic
เครือ
่ งนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสือ
Forecast)
‐ฉบับ

ฉบับ
270

270

270

100

ข่าว
3

3

3

100

ข ้อมูล
9

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ฉบับ

ฉบับ

120

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ประชุม/สัมมนาเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถใน
่
การแข่งขันผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชัน
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผล
โครงการ
กิจกรรมย่อย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

ทงปี
ั้
3

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

3

3

100

2

2

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ครัง้

2
ครัง้

‐ครัง้

121

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ธ ันวาคม 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม ้ยางพารา

1,600,000

กิจกรรมหล ัก วางแผนการดําเนินงานพร ้อมรวบรวมข ้อมูล
ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูมท
ิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ

1

กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงานพร ้อมรวบรวมข ้อมูล
ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูมท
ิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ

งาน

‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงฐานข ้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม ้ยางพารา
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข ้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม ้ยางพารา
‐ใช ้งานฐานข ้อมูลได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
กิจกรรมหล ัก ติดตามและสรุปรายงานข่าวสารความ
เคลือ
่ นไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม ้ยางพารา
กิจกรรมย่อย ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
‐วัดจากจํานวน

ทงปี
ั้

9

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,600,000

1,531,627

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

95.73 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

1

1

100

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4
จํานวน 93,660 บาท
(เก ้าหมืน
่ สามพันหกร ้อยหกสิบบาทถ ้วน)
ตามสัญญาแก ้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ทีห
่ นึง่ ตาม
สัญญาเลขที่ 47/2564
ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

9

9

100

ปั ญหา‐อุปสรรค

270

336

124.44

เดือน

270

ข ้อเสนอแนะ

ข่าว

122

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
45
61 135.56
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลข่าวสารความเคลือ
่ นไหวในด ้านต่าง ๆ 45
โครงการ/กิจกรรม

‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมหล ัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

ข่าว
9

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม ้ยางพารารายเดือน
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม ้ยางพาราภาพรวม
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม ้ยางพารารายไตรมาส
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม ้ยางพารารายปี
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ทเ่ี กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม ้ยางพารา
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมหล ัก จัดประชุมแลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็นกับ
่ วชาญและผู ้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ผู ้เชีย
ยางและไม ้ยางพารา
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็นกับ
่ วชาญและผู ้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ผู ้เชีย
ยางและไม ้ยางพารา
‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมหล ัก จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม ้ยางพารา

ฉบับ

9

9

100

9

9

9

100

ฉบับ
3

3

3

100

ฉบับ
1

1

1

100

ฉบับ
1

1

1

100

ฉบับ
1

1

1

100

1

1

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

1

123

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม ้ยางพารา

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
ครัง้

‐วัดจากจํานวน
กิจกรรมหล ัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้เว็บไซต์

2

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้เว็บไซต์

ครัง้

2

2

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

‐วัดจากจํานวน

124

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ่ี 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรร
มบรรจุภณ
ั ฑ์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข ้อมูล จํานวน 9 ฐาน
‐ฐานข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
กิจกรรมย่อย
เดือน
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย
รายไตรมาส
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย
รายปี
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย
ภาพรวม
‐ฉบับ

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ราย

ทงปี
ั้

1,600,000

9
ฐานข ้อมูล

9

9

100

9

9

10

111.11

ฉบับ

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

3

3

3

100

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฉบับ
1

1

2

200

ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฉบับ
9

9

10

111.11

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,600,000

1,531,600

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

95.73 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

แก ้ไขสัญญาโดยปรับลดเงิน
งบประมาณงวดที่ 4 จากเดิม
จํานวน 160,000 บาท
(หนึง่ แสนหกหมืน
่ บาทถ ้วน)
ปรับลดค่าใช ้จ่ายเป็ นเงินจํานวน
68,400 บาท (หกหมืน
่ แปดพัน
สีร่ ้อยบาทถ ้วน) คงเหลือจํานวนเงิน
้ 91,600 บาท
ทีเ่ บิกจ่ายทัง้ สิน
(เก ้าหมืน
่ หนึง่ พันหกร ้อยบาทถ ้วน)
เนือ
่ งจากการปรับเปลีย
่ นรูปแบบ
การจัดประชุมแลกเปลีย
่ น
ข ้อคิดเห็น Packaging Industry
Expert Panel และการจัดสัมมนา
ปั ญหา‐อุปสรรค

ฉบับ

125

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติก
‐ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข ้อหรือ
ประเด็นทีน
่ ่าสนใจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
9
9
10
111.11
ฉบับ
1

1

1

100

‐ฉบับ
กิจกรรมหล ัก ติดตาม จัดทําข ้อมูล และสรุปข่าวสาร
ความเคลือ
่ นไหวทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ
กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
‐ข่าว
กิจกรรมหล ัก จัดหาฐานข ้อมูลของทัง้ ในและ
ต่างประเทศทีเ่ ก็บข ้อมูลเกีย
่ วกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพือ
่ นํ ามาประกอบการปรับปรุงฐานข ้อมูลในด ้านต่าง ๆ

ฉบับ
180

180

346

192.22

1

1

100

กิจกรรมย่อย จัดหาฐานข ้อมูลของทัง้ ในและ
ต่างประเทศทีเ่ ก็บข ้อมูลเกีย
่ วกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฐานข ้อมูล

1

1

100

‐ฐานข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก จัดประชุมแลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็น
Packaging Industry Expert Panel
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็น
Packaging Industry Expert Panel
‐ครัง้

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข ้อเสนอแนะ

ข่าว

1

1
ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก จัดสัมมนาเพือ
่ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให ้
เป็ นทีร่ ู ้จัก
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพือ
่ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให ้
เป็ นทีร่ ู ้จัก
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งาน
เว็บไซต์และนํ าข ้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์มาพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนือ
่ ง
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งาน
เว็บไซต์และนํ าข ้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์มาพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
‐ครัง้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

2

2

2

100

ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ อก. :
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกล

กิจกรรมหล ัก การรวบรวมและปรับปรุง
ฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลผู ้ประกอบการ
เครือ
่ งจักรกลไทย
‐ข ้อมูลผู ้ประกอบการเครือ
่ งจักรกลไทย
กิจกรรมย่อย สถิตก
ิ ารนํ าเข ้า‐ส่งออกของไทย

ทงปี
ั้

1,600,000

1

1

update

9

9

8

‐สถิตก
ิ ารนํ าเข ้า‐ส่งออกของไทย
่ ผู ้นํ าเข ้า‐ส่งออกรายสําคัญ
กิจกรรมย่อย รายชือ

ครัง้
1

1

update

่ ผู ้นํ าเข ้า‐ส่งออกรายสําคัญ
‐รายชือ
กิจกรรมย่อย สถิตก
ิ ารนํ าเข ้า‐ส่งออกของ
ต่างประเทศ
‐สถิตก
ิ ารนํ าเข ้า‐ส่งออกของต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการเจรจาการค ้าระหว่าง
ประเทศ
‐ข ้อมูลการเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ
กิจกรรมย่อย ข่าว
‐ข่าว

ครัง้
1

1

2

ครัง้
1

1

update

270

240

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,280,000

1,280,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของโครงการ)

ฐาน

ปั ญหา‐อุปสรรค

ฐาน
270
ข่าว

88.89

ข ้อเสนอแนะ

200

88.89
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
1
100

‐ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลเกีย
่ วกับมาตรการ
สนั บสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ฐาน
1

‐ข ้อมูลเกีย
่ วกับมาตรการสนั บสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
เครือ
่ งจักรกล
กิจกรรมหล ัก การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์

ฐาน

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน

ครัง้

‐รายงานสถานการณ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
‐รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และ
วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
‐รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะ
การค ้าโลก
กิจกรรมย่อย โครงสร ้างอุตสาหกรรม
เครือ
่ งจักรกลไทย
‐โครงสร ้างอุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกลไทย
กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัย
‐รายงานเตือนภัย
กิจกรรมหล ัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย สัมมนา
‐สัมมนา
กิจกรรมย่อย การประชุมแลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็น
‐การประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น

1

1

100

9

8

88.89

3

3

4

133.33

ครัง้
1

1

1

100

1

update

9

8

1

update

1

1

9

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้
1
ครัง้
9
ครัง้
1

88.89

ครัง้
1

100

ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดให ้มีพน
ื้ ทีโ่ ฆษณาให ้กับ
ผู ้ประกอบการทีส
่ นใจ
‐มีพน
้ื ทีโ่ ฆษณาให ้กับผู ้ประกอบการทีส
่ นใจ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
Facebook
‐ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Facebook
่ หน่วยงานทีน
กิจกรรมย่อย รายชือ
่ ํ าข ้อมูลจาก
ศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครือ
่ งจักรกลไปใช ้งาน
่ หน่วยงานทีน
‐รายชือ
่ ํ าข ้อมูลจากศูนย์วเิ คราะห์
ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกลไปใช ้งาน
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึง
พอใจของการใช ้บริการ
‐การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช ้
บริการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฐาน
27

27

26

96.3

เรือ
่ ง
1

1

1

100

2

1

50

ครัง้

2
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 2 การพัฒนาปั จจัยสนั บสนุนให ้เอือ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
้ ํ าและ
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ

1,600,000

กิจกรรมหล ัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข ้อมูล

1

กิจกรรมย่อย ข ้อมูลผู ้ประกอบการเหล็กไทย
‐ข ้อมูลผู ้ประกอบการเหล็กไทย
้ นํ าของ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลผู ้ประกอบการเหล็กชัน
โลก
้ นํ าของโลก
‐ข ้อมูลผู ้ประกอบการเหล็กชัน
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการผลิต
‐ข ้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการตลาด
‐ข ้อมูลการตลาด
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลราคา
‐ข ้อมูลราคา
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลการค ้าของประเทศทีส
่ ําคัญ

ฐาน

‐ข ้อมูลการค ้าของประเทศทีส
่ ําคัญ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลข่าวสาร
‐ข ้อมูลข่าวสาร

ทงปี
ั้

1

update

1

1

100

9

8

88.89

9

8

88.89

9

8

88.89

5

5

100

450

400

88.89

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,280,000

1,280,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้า
ของโครงการ)

ปั ญหา‐อุปสรรค
1
ฐาน
9
ครัง้
9
ครัง้
9
ครัง้
5
ประเทศ
450
ข่าว

ข ้อเสนอแนะ

131

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ข ้อมูลมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรมเ
‐ข ้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลกรอบการเจรจาการค ้า
ระหว่างประเทศ
‐ข ้อมูลกรอบการเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
1
100
ฐาน
1

1

1

100

ฐาน
1

1

1

100

‐ข ้อมูลด ้านการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย ข ้อมูลเกีย
่ วกับมาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐ/กฎระเบียบ
‐ข ้อมูลเกีย
่ วกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/
กฎระเบียบ
กิจกรรมหล ัก การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห์

ฐาน
1

1

1

100

9

8

88.89

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรม
เหล็กรายเดือน
‐รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมเหล็กรายเดือน

ครัง้

กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก

9

9

8

88.89

ครัง้
5

5

2

40

3

2

66.67

‐รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก
กิจกรรมย่อย บทความทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กของประเทศในอาเซียน
‐บทความทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรมเหล็กใน
อาเซียน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรม
เหล็กรายไตรมาส
‐รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมเหล็กรายไตรมาส

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฐาน
9

ประเทศ
3
ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรม
เหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
1
100

‐รายงานสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมเหล็กรายปี
และ วิเคราะห์ภาวะการค ้าโลก
กิจกรรมย่อย โครงสร ้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย

ครัง้
1

1

update

‐โครงสร ้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็ นรายไตรมาส
‐รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กใน
อาเซียนเป็ นรายไตรมาส
กิจกรรมหล ัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย การจัดประชุมเพือ
่ ติดตาม
สถานการณ์เหล็ก
‐การจัดประชุมเพือ
่ ติดตามสถานการณ์เหล็ก
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น

ครัง้
3

3

2

1
ครัง้

1

update

1

1

1

100

‐จัดประชุมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข ้อมูลผ่านทาง Facebook
‐ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข ้อมูลผ่านทาง
Facebook
กิจกรรมย่อย การจัดพืน
้ ทีโ่ ฆษณาให ้กับ
ผู ้ประกอบการทีส
่ นใจในเว็บไซต์
‐จัดพืน
้ ทีโ่ ฆษณาให ้กับผู ้ประกอบการทีส
่ นใจใน
เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจ
ของการใช ้บริการข ้อมูล
‐การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช ้
บริการข ้อมูล

ครัง้
45

45

40

88.89

10

8

80

2

1

50

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

66.67

ครัง้

เรือ
่ ง
10
ราย
2
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ช ้ปั จจัยการผลิตภายในประเทศให ้มีมล
ู ค่าเพิม
่ สูงขึน
้

โครงการ/กิจกรรม
ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟ
เนอรี่ (Biorefinery) เพือ
่ ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร
ของไทย

กิจกรรมหล ัก ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ
ปั จจุบันและรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟ
เนอรีข
่ องประเทศไทยและประเทศผู ้นํ ารายสําคัญ
ของโลก
กิจกรรมย่อย รวบรวมข ้อมูลทุตย
ิ ภูมจ
ิ าก
่ ถือของไทยและจาก
แหล่งข ้อมูลทีน
่ ่าเชือ
ต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่
‐จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์โครงสร ้างอุตสาหกรรม
่ มโยงตลอดห่วงโซ่
การกระจายตัว และการเชือ
คุณค่าของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ ทีใ่ ช ้
วัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นจากพืชเป้ าหมายหลัก ๓ ชนิด
ได ้แก่ อ ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มนํ้ ามัน
‐จํานวนงาน

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

3,000,000 3,000,000

1

1

1

100

1

1

100

งาน

1

2,860,700

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

95.36 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ ้างทีป
่ รึกษาได ้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 6/2564 เมือ
่
วันที่ 8 กันยายน 2564
เพือ
่ ตรวจรับงานงวดที่ 4 และร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final
Report) ซึง่ ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final
Report)
2. ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้ดําเนินการขอ
อนุมัตเิ บิกจ่ายค่าจ ้างงวดที่ 4 จํานวน
401,600 บาท
่ สนหนึง่ พันหกร ้อยบาทถ ้วน) ให ้กับ
(สีแ
ทีป
่ รึกษาตามเงือ
่ นไขสัญญาเมือ
่ วันที่
10 กันยายน 2564

งาน
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โครงการ/กิจกรรม
ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
6
6
100

กิจกรรมย่อย สํารวจและศึกษาข ้อมูลด ้านรูปแบบ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีข
่ องประเทศ
ผู ้นํ ารายสําคัญในแต่ละภูมภ
ิ าคของโลก เช่น
อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออก

6

‐จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์และประชุมกลุม
่ ย่อยผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องของไทย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนภาค
การศึกษาวิจัย และภาคเกษตร เช่น
ผู ้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร กลุม
่ เกษตรกรผู ้ปลูกพืชวัตถุดบ
ิ
เป้ าหมาย สมาคมต่างๆ กลุม
่ บริษัทผู ้ผลิต/ผู ้ใช ้
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ

ครัง้
7

7

10

142.86

‐จํานวนครัง้
กิจกรรมหล ัก วิเคราะห์โอกาสและความเป็ นไปได ้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีข
่ องไทย

ครัง้
1

1

1

100

กิจกรรมย่อย ศึกษาข ้อจํากัด สภาพปั ญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอ
รีข
่ องไทย ทัง้ ด ้านการผลิต การตลาด และ
ปั จจัยแวดล ้อมทีส
่ ําคัญ เช่น นโยบายและ
มาตรการภาครัฐ โครงสร ้างภาษี ทรัพยากร
มนุษย์ การเข ้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
เงือ
่ นไขด ้านสิง่ แวดล ้อม

งาน

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ ้างทีป
่ รึกษา ได ้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 7/2564 เมือ
่
วันที่ 27 กันยายน 2564
เพือ
่ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) และบทสรุปผู ้บริหาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึง่ ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุป
ผู ้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้ดําเนินการขอ
อนุมัตเิ บิกจ่ายค่าจ ้างงวดที่ 5
จํานวน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ ้วน) และคืนเงินประกัน
ผลงาน งวดที่ 1‐5 จํานวน
143,035 บาท
่ มืน
(หนึง่ แสนสีห
่ สามพันสามสิบห ้า
บาทถ ้วน) ให ้กับ
ทีป
่ รึกษาตามเงือ
่ นไขสัญญา
เมือ
่ วันที่ 27 กันยายน 2564

‐จํานวนงาน
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โครงการ/กิจกรรม
ทงปี
ั้

กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ฐาน
ชีวภาพเป้ าหมายทีม
่ ศ
ี ักยภาพจากพืชวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้น
ทัง้ สามชนิด
‐จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์โอกาสและความเป็ นไปได ้
ในการลงทุนของโครงการตัวอย่างในแต่ละพืช
เป้ าหมายหลักทัง้ สามชนิดทีใ่ ช ้เป็ นวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้น
และผลิตภัณฑ์เป้ าหมายทีม
่ ศ
ี ักยภาพ ใน
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมด ้านวัตถุดบ
ิ ด ้านการเงินการลงทุน ด ้าน
เทคโนโลยีการผลิต ด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานจําเป็ น
และด ้านพืน
้ ทีป
่ ระกอบการอุตสาหกรรม ที่
สอดคล ้องกับบริบทของประเทศ
‐จํานวนงาน
้ เกีย
กิจกรรมหล ัก จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน
่ วกับ
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่
้ เกีย
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน
่ วกับ
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ ให ้กับบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้เชิงเทคนิค และสร ้าง
ความพร ้อมขององค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน

1

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

งาน
1

1

1

100

งาน
3

3

3

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

วัน

‐จํานวนวัน
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โครงการ/กิจกรรม
ทงปี
ั้

กิจกรรมหล ัก จัดสัมมนารับฟั งความคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนารับฟั งความคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย เพือ
่ นํ าไป
ประกอบการจัดทําแผนทีน
่ ํ าทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไบโอรีไฟเนอรีข
่ องไทย พร ้อม
ข ้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐จํานวนครัง้
กิจกรรมหล ัก จัดทําแผนทีน
่ ํ าทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไบโอรีไฟเนอรีข
่ องไทย
กิจกรรมย่อย จัดทําแผนทีน
่ ํ าทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไบโอรีไฟเนอรีข
่ องไทย เพือ
่
กําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว
้ ระยะปานกลาง และระยะยาว
ทัง้ ระยะสัน
‐จํานวนรายงาน
กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอแนะการพัฒนา
รูปแบบบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัย ภาคเกษตร และ
ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอแนะการพัฒนา
รูปแบบบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัย ภาคเกษตร และ
ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ให ้เกิดการมีสว่ น
ร่วมในระดับชุมชนท ้องถิน
่ และลดความเหลือ
่ มลํ้า
ทางเศรษฐกิจของสังคมไทย

1

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

1

1

1

100

1

1

100

ฉบับ

1

ฉบับ

‐จํานวนรายงาน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ่ี 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํ าและเตือนภัย
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
ภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ นการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
โครงการจัดทําแผนขับเคลือ
่ ารพัฒนาใน
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สูก
่ จังหวัด
ระดับพืน
้ ทีก
่ ลุม

กิจกรรมหล ัก การรวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์การพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรมย่อย รวบรวมข ้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย
่ วข ้อง
‐ศึกษาและวิเคราะห์ศํกยภาพในเชิงพืน
้ ที่ โอกาสและ
ปั ญหา/อุปสรรค
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพืน
้ ที่
รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของพืน
้ ทีใ่ นมิตก
ิ าร
พัฒนาอุตสาหกรรม
‐ศึกษาและวิเคราะห์ศํกยภาพในเชิงพืน
้ ที่ โอกาสและ
ปั ญหา/อุปสรรค
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
‐รวบรวมและศึกษาข ้อมูลพืน
้ ฐานและผลการศึกษา
กิจกรรมหล ัก จัดทําแผนขับเคลือ
่ นการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสาขาผลิตภัณฑ์เป้ าหมายทีม
่ ี
ศักยภาพ
‐สาขาผลิตภัณฑ์เป้ าหมายทีม
่ ศ
ี ักยภาพ

ทงปี
ั้

2,400,000

1

1

1

100

1

1

100

16

18

112.5

1

1

100

ข ้อมูล

1

ข ้อมูล
16
คน
1
สาขา

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,920,000

1,712,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

71.33 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

้ สุดตามสัญญาจ ้าง
‐ โครงการสิน
ในวันที่ 19 ต.ค. 2564
‐ จากสถานการณ์โควิด‐19 ทําให ้
ไม่สามารถจัดสัมมนาและ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ ารในพืน
้ ที่
จึงได ้มีการแก ้ไขสัญญา
เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นเป็ นรูปแบบออนไลน์
จึงทําให ้ภาพรวมของงบประมาณ
ลดลง 0.2600 ล ้านบาท
ปัญหา‐อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

138

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดทําร่างแผนขับเคลือ
่ นการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
‐ร่างแผนขับเคลือ
่ นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
่ มโยงการพัฒนา
กิจกรรมย่อย กําหนดรูปแบบการเชือ
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
่ มโยง
‐รูปแบบการเชือ
กิจกรรมย่อย จัดทําโมเดลต ้นแบบ
‐โมเดลต ้นแบบ
กิจกรรมย่อย จัดทําแผนขับเคลือ
่ นการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
‐แผนขับเคลือ
่ น
กิจกรรมหล ัก การสัมมนาและประชุม
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและประชุมกลุม
่ ย่อย
‐สัมมนาประชุมกลุม
่ ย่อย
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพือ
่ นํ าเสนอผลการศึกษา
และรับฟั งความคิดเห็นของผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
‐สัมมนา
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารในพืน
้ ที่
‐ประชุม
กิจกรรมย่อย จัดฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้
‐ถ่ายทอดองค์ความรู ้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน
1

1

1

100

1

1

100

1

0

แผน
4
ครัง้

4

4

2

2

0

1

0

1

0

รูปแบบ
1
โมเดล
1

ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้

100
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ธ ันวาคม 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ ต
โครงการปฏิรป
ู ผู ้ประกอบการสูอ
ุ สาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ (Transformation to Bio‐Plastics Industry)

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนินงานโครงการฯ
‐จํานวนเล่ม
่ ข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก ประชาสัมพันธ์เพือ
่ รับสมัครสถาน
ประกอบการเข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพือ
่ รับสมัครสถาน
ประกอบการเข ้าร่วมโครงการ
‐จํานวนงานประชาสัมพันธ์เพือ
่ รับสมัครสถาน
ประกอบการ

ทงปี
ั้

7,000,000

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
7,000,000

7,000,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
1

1

1

100

งาน

ข ้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
และพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการทีม
่ ี
ความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีย
่ อ
่ ยสลายได ้เอง
ทางชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม
่ ี
ส่วนผสมของวัสดุชวี ภาพ
กิจกรรมย่อย กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
และพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการทีม
่ ี
ความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีย
่ อ
่ ยสลายได ้เอง
ทางชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม
่ ี
ส่วนผสมของวัสดุชวี ภาพ
‐จํานวนสถานประกอบการทีผ
่ า่ นการคัดเลือก
กิจกรรมหล ัก สํารวจและเก็บข ้อมูลเบือ
้ งต ้น
ของสถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย สํารวจและเก็บข ้อมูลเบือ
้ งต ้น
ของสถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
‐จํานวน Mandays ในการสํารวจและเก็บข ้อมูล
เบือ
้ งต ้น
กิจกรรมหล ัก ดําเนินการออกแบบสามมิตข
ิ อง
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีค
่ ัดเลือก
กิจกรรมย่อย ดําเนินการออกแบบสามมิตข
ิ อง
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีค
่ ัดเลือก
‐จํานวนการออกแบบสามมติของผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
14
14
15 107.14

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สถานประกอบการ

14

14

15

107.14

14

15

107.14

Mandays

14
แบบสามมิต ิ
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก ดําเนินการจําลองสภาวะการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีค
่ ัดเลือกด ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมย่อย ดําเนินการจําลองสภาวะการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีค
่ ัดเลือกด ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
‐จํานวนแบบจําลองสภาวะการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีค
่ ัดเลือก
กิจกรรมหล ัก ให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงเทคนิค
แก่สถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงเทคนิค
แก่สถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
14
14
15 107.14

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบจําลอง
สภาวะการผลิต

42

42

45

107.14

840

945

112.5

Mandays

‐จํานวน Mandays ในการให ้คําปรึกษาแนะนํ า
เชิงเทคนิคแก่สถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหล ัก ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีไ่ ด ้รับการ
พัฒนาจากผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
อาทิ คุณสมบัตเิ ชิงกล เชิงความร ้อน และเชิง
กายภาพ
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีไ่ ด ้รับการ
พัฒนาจากผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
อาทิ คุณสมบัตเิ ชิงกล เชิงความร ้อน และเชิง
กายภาพ
‐จํานวนรายการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีไ่ ด ้รับการ
พัฒนาจากผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

840

รายการทดสอบ
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กิจกรรมหล ัก ติดตามและประเมินผล เพือ
่
ตรวจสอบประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการ
ผลิต และดําเนินการปรับปรุงแก ้ไขปั ญหา
พร ้อมทัง้ วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับ
ความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผล เพือ
่
ตรวจสอบประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการ
ผลิต และดําเนินการปรับปรุงแก ้ไขปั ญหา
พร ้อมทัง้ วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับ
ความพึงพอใจ
‐จํานวน Mandays ในการติดตามและประเมินผล

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
14
14
15 107.14

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

Mandays

่ วกับการสร ้าง
กิจกรรมหล ัก พัฒนาหลักสูตรเกีย
มูลค่าเพิม
่ จากวัตถุดบ
ิ และเทคโนโลยีชวี ภาพ
ตลอดจนทิศทางความต ้องการตลาด พฤติกรรม
ผู ้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ สําหรับใช ้
ถ่ายทอดความรู ้

1

กิจกรรมย่อย พัฒนาหลักสูตรเกีย
่ วกับการสร ้าง
มูลค่าเพิม
่ จากวัตถุดบ
ิ และเทคโนโลยีชวี ภาพ
ตลอดจนทิศทางความต ้องการตลาด พฤติกรรม
ผู ้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ สําหรับใช ้
ถ่ายทอดความรู ้

หลักสูตร

‐จํานวนหลักสูตรทีพ
่ ัฒนา
กิจกรรมหล ัก จัดอบรมให ้ความรู ้แก่บค
ุ ลากรที่
เกีย
่ วข ้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมเกีย
่ วเนือ
่ งตลอดห่วง
่ ต
โซ่อป
ุ ทาน หรือผู ้ทีส
่ นใจจะเข ้าสูอ
ุ สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

60

1

1

100

60

68

113.33
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กิจกรรมย่อย จัดอบรมให ้ความรู ้แก่บค
ุ ลากรที่
เกีย
่ วข ้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมเกีย
่ วเนือ
่ งตลอดห่วง
่ ต
โซ่อป
ุ ทาน หรือผู ้ทีส
่ นใจจะเข ้าสูอ
ุ สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
‐จํานวนบุคลากรทีไ่ ด ้รับการอบรม
กิจกรรมหล ัก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให ้
ความรู ้ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ักยภาพ จํานวน 2 ครัง้
ครัง้ ละ 50 คน (พืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร จํานวน
1 ครัง้ และพืน
้ ทีต
่ า่ งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้ )
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให ้
ความรู ้ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ักยภาพ จํานวน 2 ครัง้
ครัง้ ละ 50 คน (พืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร จํานวน
1 ครัง้ และพืน
้ ทีต
่ า่ งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้ )

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
คน

100

100

132

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

132

คน

‐จํานวนคนทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให ้
ความรู ้ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ักยภาพ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข ้มแข็ง
1) ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพือ
่
ตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทงปี
ั้

13,020,000

กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกับภาคส่วนที่
เกีย
่ วข ้องเพือ
่ ทบทวนและพัฒนางานวิจัยโดยมี
ผู ้เข ้าร่วม ไม่น ้อยกว่า 160 คน (พืน
้ ทีส
่ ว่ นกลาง
1 ครัง้ และภาคเหนือ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 80 คน)

2

กิจกรรมย่อย จัดประชุมกับภาคส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่
ทบทวนและพัฒนางานวิจัย
‐ครัง้
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปวัตถุดบ
ิ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกัญชง แบ่งออกเป็ น 3
ระดับอุตสาหกรรม โดยเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก
กัญชง พร ้อมทัง้ รายละเอียดสินค ้า (Product
specification) ไม่น ้อยกว่า 16 ผลิตภัณฑ์

ครัง้

2

2

100

16

61

381.25

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
13,020,000

13,020,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียด ความก ้าวหน ้า
ของโครงการ)

ปัญหา‐อุปสรรค
16
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กิจกรรมย่อย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปวัตถุดบ
ิ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกัญชง
‐ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 3 จัดทํารายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ (Product specification) และข ้อกําหนด
วัตถุดบ
ิ (Raw material specification) จํานวน 16
ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย จัดทํารายละเอียดของผลิตภัณฑ์
(Product specification) และข ้อกําหนดวัตถุดบ
ิ (Raw
material specification)
‐ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 4 จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได ้ทางธุรกิจ (Business
Feasibility Study) สําหรับการลงทุนในธุรกิจกัญชง
จํานวน 2 ฉบับ
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได ้ทางธุรกิจ (Business Feasibility Study)
สําหรับการลงทุนในธุรกิจกัญชง จํานวน 2 ฉบับ
‐ฉบับ
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
่ าคส่วนทีเ่ กีย
การแปรรูปกัญชง ไปสูภ
่ วข ้องในโซ่
อุปทานกัญชง ให ้แก่ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
และผู ้สนใจทั่วไป ในพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือ และ
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) โดยมีผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมไม่
น ้อยกว่า 150 คน

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์

16

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

16

25

156.25

2

2

100

150

649

432.67

ผลิตภัณฑ์

2

ฉบับ

150
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กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกัญ
่ าคส่วนทีเ่ กีย
ชง ไปสูภ
่ วข ้องในโซ่อป
ุ ทานกัญชง
ให ้แก่ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง และผู ้สนใจทั่วไป
‐คน
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 6 การจัดทําแพลตฟอร์ม
่ มโยงการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
ทีส
่ ามารถเชือ
อุตสาหกรรมกัญชง ในประเทศไทย จํานวน 1
แพลตฟอร์ม
กิจกรรมย่อย การจัดทําแพลตฟอร์มทีส
่ ามารถ
่ มโยงการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อต
เชือ
ุ สาหกรรมกัญชง

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน

1

1

2

200

แพลตฟอร์ม

‐แพลตฟอร์ม

147

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํ า
มาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม เป็ นเครือ
่ งมือในการ
เพิม
่ ขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุใ์ หม่ (Food
Warrior)

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนินโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
ผู ้ประกอบการทีม
่ ศ
ี ักยภาพเข ้าร่วมโครงการ ผ่าน
่ ออนไลน์ และหน่วยงานเครือข่าย
สือ
กิจกรรมย่อย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
ผู ้ประกอบการทีม
่ ศ
ี ักยภาพเข ้าร่วมโครงการ ผ่าน
่
สือออนไลน์ และหน่วยงานเครือข่าย

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และดิจท
ิ ัลในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ

ทงปี
ั้

4,200,000

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
4,200,000

4,200,000

100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

10

10

12

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
3

ครัง้

3

3

100

ข ้อเสนอแนะ

‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมหล ัก ทบทวนและปรับปรุงเครือ
่ งมือ
ประเมินตนเอง
กิจกรรมย่อย ทบทวนและปรับปรุงเครือ
่ งมือ
ประเมินตนเอง
‐จํานวนครัง้ ในการทบทวนฯ
กิจกรรมหล ัก ประเมินผู ้ประกอบการโดยใช ้
เครือ
่ งมือประเมินตนเอง (Self‐Assessment) เพือ
่
ค ้นหาผู ้ประกอบการทีเ่ หมาะสม (เข ้าสํารวจ)
กิจกรรมย่อย ประเมินผู ้ประกอบการโดยใช ้
เครือ
่ งมือประเมินตนเอง (Self‐Assessment) เพือ
่
ค ้นหาผู ้ประกอบการทีเ่ หมาะสม (เข ้าสํารวจ)
‐จํานวนกิจการทีป
่ ระเมินตนเองฯ
กิจกรรมหล ัก คัดเลือกผู ้ประกอบการทีม
่ ค
ี วาม
เหมาะสมเข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถาน
ประกอบการ
‐จํานวนครัง้ ในการประชุมฯ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ
‐จํานวนกิจการทีไ่ ด ้รับคัดเลือก
กิจกรรมหล ัก ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพือ
่
พัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรมย่อย ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพือ
่
พัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
‐จํานวนครัง้ ในการทบทวนฯ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาผู ้ประกอบการตามระดับของ
ผู ้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย การเข ้าให ้คําปรึกษาเชิงลึก
‐จํานวน man‐day ทีเ่ ข ้าให ้คําปรึกษา

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

32

32

32

100

2

2

100

30

30

100

5

6

120

330

352

106.67

กิจการ

2
ครัง้

30
กิจการ
5
ครัง้

330
Mandays
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฎิบัตก
ิ ารหลักสูตร
นักรบอุตสาหกรรมอาหาร
‐จํานวนคนทีเ่ ข ้ารับการอบรมฯ
่ เครือข่าย
กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงแอปพลิเคชัน
นักรบอุตสาหกรรมอาหาร
่ ในระบบ
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ปฎิบัตก
ิ าร Android ให ้สามารถใช ้งานได ้ดีขน
ึ้
และปรับปรุงเพิม
่ การเก็บสถิตก
ิ ารเข ้าใช ้งานแต่ละ
ส่วนหรือแต่ละหน ้า
‐จํานวนระบบทีไ่ ด ้รับการปรบปรุงฯ
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเนือ
้ หา (Content) รูปแบบ
(Design) และอัพเดท/เพิม
่ เติมเนือ
้ หา โดยจัดทํา
Infographic ทีม
่ รี ป
ู แบบเนือ
้ หาทีเ่ หมาะสมเข ้าและ
เข ้าใจง่าย พร ้อมนํ าขึน
้ เผยแพร่ใน Food Warrior
Application
‐จํานวนเรือ
่ งทีจ
่ ัดทํา Infographic
กิจกรรมย่อย จัดทํา Presentation ทีม
่ รี ป
ู แบบ
เนือ
้ หาทีเ่ หมาะสมเข ้าและเข ้าใจง่าย พร ้อมนํ าขึน
้
เผยแพร่ใน Food Warrior Application
‐จํานวนเรือ
่ งทีจ
่ ัดทํา Presentation
กิจกรรมย่อย จัดทํา VDO Clip ทีม
่ รี ป
ู แบบเนือ
้ หา
ทีเ่ หมาะสมเข ้าและเข ้าใจง่าย พร ้อมนํ าขึน
้ เผยแพร่
ใน Food Warrior Application
‐จํานวนเรือ
่ งทีจ
่ ัดทํา VDO Clip

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล ร้อยละ
100
100
106
106
คน
1

1

1

100

8

8

8

100

เรือ
่ ง
4

4

4

100

เรือ
่ ง
2

2

2

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ

เรือ
่ ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และดิจท
ิ ัลในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ ารเป็ น
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสูก
โรงงานอัจฉริยะด ้วยเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัล

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการ และ
แผนกํากับการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการ และ
แผนกํากับการดําเนินงานโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก ประชาสัมพันธ์เพือ
่ เผยแพร่
โครงการไปยังกลุม
่ เป้ าหมาย
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ
เพือ
่ รับสมัครสถานประกอบการและผู ้สนใจเข ้า
ร่วมโครงการ
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหล ัก ยกระดับสถานประกอบการแปร
รูปอาหาร โดยการนํ าระบบ IoT Solution
่ วามเป็ น
System มาประยุกต์ใช ้เพือ
่ ไปสูค
อุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมย่อย รับสมัครสถานประกอบการ

ทงปี
ั้

3,078,500

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,078,500

3,078,500

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
3

3

8

266.67

10

35

350

ครัง้

ข ้อเสนอแนะ
10

สถาน
ประกอบการ

151

โครงการ/กิจกรรม

‐จํานวนสถานประกอบการทีส
่ มัครเข ้าร่วม
โครงการ
กิจกรรมย่อย ประเมินความพร ้อมสถาน
ประกอบการ (1 Man‐Day ต่อสถานประกอบการ)
‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ ข ้าประเมินความพร ้อม
สถานประกอบการ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ
‐จํานวนสถานประกอบการทีผ
่ า่ นการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย จัดทําแผนการดําเนินงาน ระบุ
สภาพปั ญหา แนวทางการให ้คําปรึกษาแนะนํ า
‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ ข ้าจัดทําแผนฯ
กิจกรรมย่อย ออกแบบและจัดทําระบบ IoT
จํานวน 3 Module ได ้แก่ Quality control,
Planning and Scheduling และ Warehouse
Management
‐จํานวน Modules ของ IoT ทีไ่ ด ้จัดทํา
กิจกรรมย่อย ให ้คําแนะนํ าปรึกษาเชิงลึก (8
Man‐Day ต่อสถานประกอบการ)
‐จํานวน Man‐Day เข ้าให ้คําปรึกษาของสถาน
ประกอบการทีไ่ ด ้รับการคัดเลือก
่ มโยงระบบ IoT
กิจกรรมย่อย ดําเนินการเชือ
กับ กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
่ มโยง
‐จํานวนสถานประกอบการทีไ่ ด ้รับการเชือ
ระบบ IoT
กิจกรรมย่อย ประชุมเพือ
่ กําหนดแนวทางใน
การปรับปรุง
‐จํานวนครัง้ การประชุมเพือ
่ กําหนดแนวทางใน
การปรับปรุง

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

10

10

13

130

9
สถาน
ประกอบการ

9

10

111.11

9

9

10

111.11

สถาน
ประกอบการ
3

3

3

100

โมดูล
72

72

80

111.11

9

10

111.11

3

6

200

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

Mandays

Mandays
9

สถาน
ประกอบการ
3
ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย สรุปผลการดําเนินงาน
‐จํานวนสถานประกอบการทีไ่ ด ้รับการให ้
คําปรึกษา
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพือ
่ สร ้างการรับรู ้
‐จํานวนครัง้ ในการจัดสัมมนาเพือ
่ สร ้างการรับรู ้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
9
9
10 111.11
สถาน
ประกอบการ
1
ครัง้

1

1

100

กิจกรรมหล ัก ยกระดับความสามารถของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับ
เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั และ Digital Transformation

2

2

2

100

กิจกรรมย่อย ประชุมคณะทํางานเพือ
่ ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรของผู ้เข ้าอบรม ระดับ
ผู ้บริหาร และระดับหัวหน ้างาน
‐จํานวนหลักสูตรทีไ่ ด ้ทบทวนและปรับปรุง
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าอบรม

หลักสูตร

70

80

114.29

20

27

135

50

53

106

2

2

100

70

80

114.29

‐จํานวนผู ้เข ้ารับสมัครและผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย อบรมหลักสูตรผู ้บริหาร
‐จํานวนผู ้เข ้าอบรมในหลักสูตรผู ้บริหาร
กิจกรรมย่อย อบรมหลักสูตรหัวหน ้างาน
‐จํานวนผู ้เข ้าอบรมในหลักสูตรหัวหน ้างาน
กิจกรรมย่อย นํ าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
สถานประกอบการ ให ้กับผู ้เข ้าอบรม
‐จํานวนครัง้ ในการนํ าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานประกอบการให ้กับผู ้เข ้าอบรม
กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผลผู ้เข ้าอบรม
‐จํานวนผู ้เข ้าอบรมทีไ่ ด ้รับการติดตามและ
ประเมินผล

70
คน
20
คน
50
คน
2

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้
70
คน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาต ้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค
เพือ
่ การรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(New S – Curve)

กิจกรรมหล ัก 1. จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับ
สมัครผู ้ประกอบการสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม หรือ
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับ
สมัครผู ้ประกอบการสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม หรือ
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์
‐จํานวนครัง้ ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัคร
ผู ้ประกอบการ

ทงปี
ั้

6,279,000

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
6,279,000

6,279,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้า
ของโครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
2

2

4

200

ครัง้

ข ้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก 3. ประเมินและคัดเลือกผู ้ประกอบการ
สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม หรือผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพ เพือ
่ เข ้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประเมินและคัดเลือกผู ้ประกอบการ
สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม หรือผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพ เพือ
่ เข ้า
ร่วมโครงการ
‐จํานวนกิจการทีผ
่ า่ นการประเมินและคัดเลือก
ผู ้ประกอบการ
กิจกรรมหล ัก 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ร่วมผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย 4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ร่วมผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย 4.2 ให ้คําปรึกษาแนะนํ าและถ่ายทอด
องค์ความรู ้แก่ผู ้ประกอบการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
(รายงานถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทีจ
่ ะพัฒนาสูเ่ ชิง
พาณิชย์)
‐จํานวน Manday การให ้คําปรึกษาแนะนํ าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
กิจกรรมย่อย 4.3 ให ้คําปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต ้นแบบ
‐จํานวน Manday การให ้คําปรึกษาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ
กิจกรรมย่อย 4.4 ดําเนินการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบร่วมกับผู ้ประกอบการ
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้รับการออกแบบและพัฒนา

ทงปี
ั้
7

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
7
15
214.29

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจการ

7

7

10

142.86

7

9

128.57

28

36

128.57

7

10

142.86

ผลิตภัณฑ์

7

Mandays
28
Mandays
7
ผลิตภัณฑ์
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โครงการ/กิจกรรม

ทงปี
ั้

กิจกรรมหล ัก 5. ติดตามการดําเนินงานในพืน
้ ที่
ปฏิบัตงิ าน ห ้องทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต ้นแบบ (7 ผลิตภัณฑ์ X 5 ครัง้ ) และประเมินระดับ
ความพึงพอใจต่อการให ้คําปรึกษาแนะนํ า

35

กิจกรรมย่อย ติดตามการดําเนินงานในพืน
้ ที่
ปฏิบัตงิ าน ห ้องทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต ้นแบบ (7 ผลิตภัณฑ์ X 5 ครัง้ ) และประเมินระดับ
ความพึงพอใจต่อการให ้คําปรึกษาแนะนํ า

ครัง้

‐จํานวนครัง้ ในการติดตามงานและประเมินความพึง
พอใจ
กิจกรรมหล ัก 6. วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม
ข ้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพือ
่ พัฒนาต่อ
ยอดการผลิตสูเ่ ชิงพาณิชย์
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม
ข ้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพือ
่ พัฒนาต่อ
ยอดการผลิตสูเ่ ชิงพาณิชย์
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้รับการวิเคราะห์ทดสอบ
กิจกรรมหล ัก 7. จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการ
ดําเนินโครงการจํานวนไม่น ้อยกว่า 100 คน
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการดําเนิน
โครงการจํานวนไม่น ้อยกว่า 100 คน
‐จํานวนครัง้ ในการจัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผล

7

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
35
45
128.57

7

10

142.86

1

1

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์

1
ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ งมือและอุปกรณ์ทางการ
โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครือ
แพทย์เพือ
่ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนินงานโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือ
แพทย์ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพสําหรับการผลิตภายในประเทศ
กิจกรรมย่อย ลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ เก็บข ้อมูล
‐จํานวนครัง้ ในการลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ เก็บข ้อมูล
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพือ
่ พิจารณากําหนดวัสดุ
อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือแพทย์ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพ
‐จํานวนครัง้ ในการจัดประชุม

ทงปี
ั้

4,257,700

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
4,257,700

4,257,700

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
5

5

7

140

1

1

100

ครัง้

ข ้อเสนอแนะ
1
ครัง้
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือ
แพทย์ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพ
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้รับการคัดเลือกเพือ
่ นํ ามาพัฒนา

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
3
3
3
100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหล ัก การทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครือ
่ งมือแพทย์ทน
ี่ ํ าเข ้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์

3

กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัตท
ิ างกล ทางเคมี
โครงสร ้าง และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
ละ 3 ตัวอย่าง 4 การทดสอบ รวม 36 การทดสอบ)

ผลิตภัณฑ์

‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้ทดสอบ
กิจกรรมย่อย ออกแบบกระบวนการผลิตและจัดทํา
แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้ทดสอบ
กิจกรรมหล ัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือแพทย์เป้ าหมาย 3
ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือแพทย์เป้ าหมาย
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้ทดลองและพัฒนา
กิจกรรมหล ัก ทดสอบคุณสมบัตข
ิ องวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครือ
่ งมือแพทย์ทพ
ี่ ัฒนาขึน
้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท ี่
นํ าเข ้า
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัตท
ิ างกล ทางเคมี
โครงสร ้าง และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง 4 การทดสอบ รวม 72
การทดสอบ)
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทพ
่ี ัฒนาขึน
้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
นํ าเข ้า และได ้รับการทดสอบ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

3

3

100

3

3

3

100

ผลิตภัณฑ์
3

3

3

100

3

3

100

ผลิตภัณฑ์

3

ผลิตภัณฑ์
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตของผู ้ประกอบการ 6 สถานประกอบการ (สถาน
ประกอบการละ 1 ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถาน
ประกอบการ และคัดเลือกสถานประกอบการทีเ่ ข ้าร่วม
โครงการ
‐จํานวนสถานประกอบการทีส
่ มัครเข ้าร่วมโครงการและ
ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัตท
ิ างกล ทางเคมี
โครงสร ้าง และสมรรถนะ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งมือแพทย์ทท
ี่ ําการพัฒนาขึน
้ 6 ผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทน
ี่ ํ าเข ้า (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุด
ตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง 4 การทดสอบ รวม 144 การ
ทดสอบ)
‐จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด ้ทดสอบ
กิจกรรมหล ัก สัมมนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู ้เข ้าร่วม
สัมมนา
‐จํานวนผู ้เข ้าสมัครเข ้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมย่อย สัมมนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
‐จํานวนผู ้เข ้าร่วมสัมมนา

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
6
6
6
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สถาน
ประกอบการ

6

6

6

100

ผลิตภัณฑ์
30
คน

30

45

150

30

42

140

30
คน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให ้เป็ นมิตรกับสังคมและสิง่ แวดล ้อม
3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน ้นการใช ้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาต ้นแบบระบบ Smart Electronics ในการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต ้นแบบเทคโนโลยี
การจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมหล ัก 1 กําหนดแนวคิดในการศึกษาและจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย กําหนดแนวคิดในการศึกษาและจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ
‐กําหนดแนวคิดในการศึกษาและจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก 2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย
่ วกับ
รูปแบบและแนวทางการบริการจัดการซากขยะ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ
กิจกรรมย่อย ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย
่ วกับ
รูปแบบและแนวทางการบริการจัดการซากขยะ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ
‐ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย
่ วกับรูปแบบและ
แนวทางการบริการจัดการซากขยะเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ

ทงปี
ั้

4,934,300

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,876,590

3,876,590

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

78.56 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

100

ครัง้

ปั ญหา‐อุปสรรค
1

1

1

100

ฐานข ้อมูล

ข ้อเสนอแนะ
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ทงปี
ั้

กิจกรรมหล ัก 3 จัดสัมมนาเปิ ดตัวโครงการเพือ
่
้ จงแนวทางการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์และชีแ

1

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเปิ ดตัวโครงการเพือ
่
้ จงแนวทางการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์และชีแ

ครัง้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

‐จัดสัมมนาเปิ ดตัวโครงการเพือ
่ ประชาสัมพันธ์และ
้ จงแนวทางการดําเนินโครงการ
ชีแ
1
กิจกรรมหล ัก 4 สํารวจรวบรวมข ้อมูลและความเห็นที่
เกีย
่ วข ้อง
ฐานข ้อมูล
กิจกรรมย่อย 4.1 สํารวจรวบรวมแนวทางการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคจากผู ้
มีสว่ นได ้เสียเพือ
่ มาเป็ นข ้อมูลในการพัฒนาระบบ Smart
electronics ต ้นแบบสําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

1

1

100

1

1

100

‐สํารวจรวบรวมแนวทางการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคจากผู ้มีสว่ นได ้
เสียเพือ
่ มาเป็ นข ้อมูลในการพัฒนาระบบ Smart
electronics ต ้นแบบสําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดประชุม Focus Group เพือ
่ ระดม
ความเห็นการพัฒนาระบบต ้นแบบ Smart electronics
โดยมีการวิเคราะห์และสรุปผลในแต่ละครัง้

1
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‐จัดประชุม Focus Group เพือ
่ ระดมความเห็นการ
พัฒนาระบบต ้นแบบ Smart electronics โดยมีการ
วิเคราะห์และสรุปผลในแต่ละครัง้

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

กิจกรรมหล ัก 5 ออกแบบและพัฒนาต ้นแบบ
เทคโนโลยี Smart Electronics ภายใต ้ระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาต ้นแบบระบบ
ย่อย อย่างน ้อย 4 ระบบ เพือ
่ รองรับกลไกการบริหาร
จัดการซากอย่างครบวงจร

1

กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาต ้นแบบ
เทคโนโลยี Smart Electronics ภายใต ้ระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาต ้นแบบระบบ
ย่อย อย่างน ้อย 4 ระบบ เพือ
่ รองรับกลไกการบริหาร
จัดการซากอย่างครบวงจร

ระบบ

1

update

1

update

‐ออกแบบและพัฒนาต ้นแบบเทคโนโลยี Smart
Electronics ภายใต ้ระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาต ้นแบบระบบย่อย อย่าง
น ้อย 4 ระบบ เพือ
่ รองรับกลไกการบริหารจัดการซาก
อย่างครบวงจร
กิจกรรมย่อย 5.1 ดําเนินการออกแบบระบบ (System
Design) ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ น Hardware และ Software

1

‐ดําเนินการออกแบบระบบ (System Design) ทัง้ ส่วนที่
เป็ น Hardware และ Software

ระบบ
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ทงปี
ั้

กิจกรรมย่อย 5.2 พัฒนาต ้นแบบระบบ (System
Development) ภายใต ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียและเป็ นกลไกใน
การขับเคลือ
่ นการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
ซึง่ ระบบต ้องรองรับข ้อมูลสําคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ แต่การทิง้
ผลิตภัณฑ์จนถึงโรงถอดแยก ตามกลไกทีก
่ ําหนด
โดยอย่างน ้อยผู ้มีสว่ นได ้เสียทีโ่ ครงการต ้องมีระบบรองรับ

1

‐พัฒนาต ้นแบบระบบ (System Development) ภายใต ้
ผู ้มีสว่ นได ้เสียและเป็ นกลไกในการขับเคลือ
่ นการกําจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ ระบบต ้องรองรับ
ข ้อมูลสําคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ แต่การทิง้ ผลิตภัณฑ์จนถึง
โรงถอดแยก ตามกลไกทีก
่ ําหนด โดยอย่างน ้อยผู ้มี
ส่วนได ้เสียทีโ่ ครงการต ้องมีระบบรองรับซึง่ จะ
ประกอบด ้วย ‐ ศูนย์รวบรวมซาก ‐ ผู ้ขนส่งซาก
อิเล็กทรอนิกส์ ‐ โรงถอดแยก ‐ องค์กรบริหารจัดการ
กลาง

ระบบ

กิจกรรมย่อย 5.3 ติดตัง้ และทดสอบระบบ ทัง้ ส่วนที่
เป็ น Hardware และ Software
‐ติดตัง้ และทดสอบระบบ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ น Hardware
และ Software
กิจกรรมย่อย 5.4 จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล
และรายงานผลการดําเนินการ
‐จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล และรายงานผล
การดําเนินการ
กิจกรรมหล ัก 6 อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารให ้แก่ บุคลากร
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

1

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
update

1

update

1

update

1

update

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ
1
ฐานข ้อมูล
1
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กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารให ้แก่ บุคลากร
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
‐อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารให ้แก่ บุคลากร นักออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
กิจกรรมหล ัก 7 จัดสัมมนาปิ ดโครงการเพือ
่ แสดงผล
การดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาปิ ดโครงการเพือ
่ แสดงผลการ
ดําเนินโครงการ
‐จัดสัมมนาปิ ดโครงการเพือ
่ แสดงผลการดําเนิน
โครงการ

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

1

1

update

ครัง้
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ธ ันวาคม 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
โครงการเพิม
และอิเล็กทรอนิกส์อจ
ั ฉริยะ

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการดําเนิน
โครงการ
กิจกรรมหล ัก หาความต ้องการในการฝึ กอบรม
กิจกรรมย่อย หาความต ้องการในการฝึ กอบรมนักพัฒนา
ั ้ สูง 1 ครัง้ /แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยีชน
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง 1 ครัง้ / วิทยากร
4.0 1 ครัง้
‐จํานวนครัง้ ในการหาความต ้องการฯ

ทงปี
ั้

3,875,500

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,875,500

3,875,500

100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

10

10

12

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
3
ครัง้

3

3

100

ข ้อเสนอแนะ
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กิจกรรมหล ัก ออกแบบหลักสูตร
กิจกรรมย่อย ออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรมนักพัฒนา
ั ้ สูง 1 ครัง้ / แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยีชน
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง 1 ครัง้ /วิทยากร
4.0 1 ครัง้
‐จํานวนครัง้ ในการออกแบบฯ
กิจกรรมหล ัก จัดทําแผนการอบรม
กิจกรรมย่อย จัดทําแผนการอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
้ สูง 1 ครัง้ / แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
ชัน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง 1 ครัง้ / วิทยากร
4.0 1 ครัง้
‐จํานวนครัง้ ในการจัดทําแผนอบรมฯ
กิจกรรมหล ัก การรับสมัครและคัดเลือก
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าฝึ กอบรมนักพัฒนา
ั ้ สูง
เทคโนโลยีชน
‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าฝึ กอบรมพัฒนา
แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ
และทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ารในระดับวิทยากร 4.0
‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กิจกรรมหล ัก จัดฝึ กอบรม
ั ้ สูง
กิจกรรมย่อย จัดฝึ กอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีชน
‐จํานวนคนในการจัดฝึ กอบรมฯ
กิจกรรมย่อย จัดฝึ กอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
‐จํานวนคนในการจัดฝึ กอบรมฯ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
3
3
3
100
ครัง้

3
ครัง้

3

3

100

50
คน

50

50

100

600

600

602

100.33

คน
50

50

50

100

คน
50
คน

50

50

100

600

600

602

100.33

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน

166

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารในระดับวิทยากร 4.0

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
50
50
50
100

‐จํานวนคนในการจัดฝึ กอบรมฯ
กิจกรรมหล ัก ศึกษาดูงาน
กิจกรรมย่อย ศึกษาดูงานสถานประกอบการทีม
่ งุ่ เน ้นระบบ
อัตโนมัต/ิ เทคโนโลยี ในกระบวนการผลิต หรือทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (กิจกรรมฝึ กอบรม
ั ้ สูง)
นักพัฒนาเทคโนโลยีชน
‐จํานวนครัง้ ในการดูงานฯ
กิจกรรมหล ัก ประเมินผล
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการฝึ กอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
้ สูง
ชัน
‐จํานวนครัง้ ในการประเมินผลฯ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการฝึ กอบรมพัฒนาแรงงานใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง

คน
2
ครัง้

2

2

100

2
ครัง้

2

2

100

15

15

15

100

‐จํานวนครัง้ ในการประเมินผลฯ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารในระดับ
วิทยากร 4.0
‐จํานวนครัง้ ในการประเมินผลฯ
กิจกรรมหล ัก ติดตามผล
กิจกรรมย่อย ติดตามผลการฝึ กอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
้ สูง
ชัน
‐จํานวนครัง้ ในการติดตามผลฯ
กิจกรรมย่อย ติดตามผลการฝึ กอบรมพัฒนาแรงงานใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง

ครัง้
2

2

3

150

ครัง้
2
ครัง้

2

2

100

15

15

15

100

‐จํานวนครัง้ ในการประเมินผลฯ
กิจกรรมย่อย ติดตามผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารในระดับ
วิทยากร 4.0
‐จํานวนครัง้ ในการประเมินผลฯ

ครัง้
2

2

3

150

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

167

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์อจ
ั ฉริยะ

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนินโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมหล ัก ประชาสัมพันธ์ เพือ
่ รับสมัครสถาน
ประกอบการเข ้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ เพือ
่ รับสมัครสถาน
ประกอบการเข ้าร่วมโครงการ
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคคลากรด ้าน
การออกแบบประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี นวัตกรรม
มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ ัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

ทงปี
ั้

3,648,400

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,648,400

3,648,400

100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

10

10

12

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
2

2

12

600

80

107

133.75

ครัง้

ข ้อเสนอแนะ
80

168

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข ้าร่วม
อบรม
‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการเพือ
่ คัดเลือก
ออกแบบและจัดทําหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับบุคลากรที่
เข ้ารับการฝึ กอบรม
‐จํานวนครัง้ ในการจัดประชุมฯ
กิจกรรมย่อย ดําเนินการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
ทดสอบ/วัดผล/ประเมินผล แก่บค
ุ ลากรทีร่ ับการ
ฝึ กอบรม จํานวน 80 คน
‐จํานวนคนในการจัดฝึ กอบรมฯ
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีขน
ั ้ สูงในกระบวนการผลิต ด ้าน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถาน
ประกอบการทีม
่ ค
ี วามพร ้อมในการประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ
‐จํานวนกิจการในการรับสมัครฯ
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลความต ้องการ
และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จํานวน
ไม่น ้อยกว่า 1 Man‐day/กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ
กิจกรรมย่อย ให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงลึก ณ
สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ ด ้เสนอไว ้แก่ทาง
สถานประกอบการ จํานวนไม่น ้อยกว่า 12 Man‐day/
กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
คน

1

1

1

100

ครัง้
80

80

99

123.75

คน
10

10

10

100

10

10

10

100

Mandays
120

120

120

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจการ

Mandays

169

โครงการ/กิจกรรม

่ มโยง
กิจกรรมย่อย ประเมินการออกแบบและเชือ
ระบบให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของสถาน
ประกอบการ (Pre‐Audit) จํานวนไม่น ้อยกว่า 1
Man‐day/กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ
กิจกรรมหล ัก กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถาน
ประกอบการทีค
่ วามพร ้อมในการพัฒนา เช่น ด ้าน
มาตรฐานการผลิต ด ้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็ นต ้น
‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลความต ้องการ
และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จํานวน
ไม่น ้อยกว่า 1 Man‐day/กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ
กิจกรรมย่อย ให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงลึก ณ
สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ ด ้เสนอไว ้แก่ทาง
สถานประกอบการ จํานวนไม่น ้อยกว่า 8 Man‐day/
กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ
กิจกรรมย่อย ทดลองตรวจประเมินและข ้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก ้ไขให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของ
มาตรฐาน (Pre‐Audit) จํานวนไม่น ้อยกว่า 1
Man‐day/กิจการ
‐จํานวน man‐day ต่อกิจการ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
10
10
10
100

Mandays
10

10

11

110

10

10

11

110

Mandays
80

80

88

110

Mandays
10

10

11

110

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจการ

Mandays

170

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ ายข ้อมูลยานยนต์ ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker)

กิจกรรมหล ัก จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
‐แผนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก ศึกษาและวิเคราะห์ความต ้องการและ
นํ าเสนอเอกสารสรุปความต ้องการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ความต ้องการและ
นํ าเสนอเอกสารสรุปความต ้องการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ
‐ศึกษาและวิเคราะห์ความต ้องการ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Web Application)
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให ้
สามารถแสดงผลได ้ผ่าน Web Browser จากอุปกรณ์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์, Tablet และมือถือ
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ

ทงปี
ั้

2,380,000

1
รายงาน

1

1

100

1

1

1

100

0.75

0.5

66.67

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,428,000

1,428,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

60 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้า
ของโครงการ)

รายงาน

ปั ญหา‐อุปสรรค
1
ระบบ

ข ้อเสนอแนะ

171

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker
จํานวน 3 ระบบ ประกอบด ้วย รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการนํ าเข ้า
้ ส่วนยานยนต์ ภายใต ้กรอบการค ้า อาทิ JTEPA
ชิน
่ มโยงกับระบบ Eco Sticker
เพือ
่ เชือ
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker
สําหรับบริการข ้อมูลประชาชน
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให ้
สามารถแสดงผลได ้ผ่าน Web Browser จากอุปกรณ์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์, Tablet และมือถือ
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดย
่ มโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์
การเชือ
รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วข ้อง อาทิ Single Form
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดย
่ มโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์
การเชือ
รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วข ้อง อาทิ Single Form
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบตลอดโครงการ
กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Eco Sticker ให ้มีความสามารถรับรองการทํางานของ
เจ ้าหน ้าที่ และสามารถประมวลผลข ้อมูล วิเคราะห์
ได ้ทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาระบบการรายงานผล ที่
สามารถช่วยให ้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข ้อมูลได ้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
3
0.75
0.5
66.67

ระบบ
1

0.75

0.5

66.67

ระบบ
1

0.75

0.5

66.67

ฐานข ้อมูล
1

0.75

0.5

66.67

ระบบ
1

0.75

0.5

66.67

0.75

0.5

66.67

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ

1

172

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Eco Sticker ให ้มีความสามารถรับรองการทํางานของ
เจ ้าหน ้าที่ และสามารถประมวลผลข ้อมูล วิเคราะห์
ได ้ทุกระดับ
‐ปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข ้อมูล สําหรับผู ้ใช ้งาน
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข ้อมูล สําหรับผู ้ใช ้งาน
‐พัฒนาและปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหล ัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web
Application
กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web
Application
‐ทดสอบและปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหล ัก หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker
ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง
กิจกรรมย่อย หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker
ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
ระบบ

1

0.75

0.5

66.67

0.75

0.5

66.67

0.75

0.5

66.67

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบ

1
ครัง้

6

ครัง้

‐หารือและปรับปรุงทุกเดือน

173

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ มิถานายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข ้มแข็ง
1) ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ผล
ร้อยละ
แผน

โครงการจัดทําแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัต ิ (Autonomous Vehicle: AV)

ทงปี
ั้

2,495,800

กิจกรรมหล ัก ศึกษาทบทวนทิศทาง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัตข
ิ องหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ กําหนดทิศ
่ ต
ทางการยกระดับการพัฒนาไปสูอ
ุ สาหกรรมยานยนต์
อัตโนมัตท
ิ เี่ หมาะสมกับประเทศไทย

1

กิจกรรมย่อย ทบทวนวรรณกรรม
‐ทบทวนวรรณกรรม
กิจกรรมหล ัก สํารวจศักยภาพ ความต ้องการ และระดม
ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และชิน
และอุตสาหกรรมอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
ศักยภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ

ครัง้
1000

1

1

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
2,495,800

1,996,640

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

80 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

้ สุดตามสัญญาจ ้างใน
‐ โครงการสิน
วันที่ 31 ต.ค. 2564

ปั ญหา‐อุปสรรค
1000

2979

297.9

ข้อเสนอแนะ

174

โครงการ/กิจกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ราย
กิจกรรมย่อย การสํารวจโดยแบบสอบถาม ประชุมระดม
สมองเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
‐จํานวนแบบสอบถาม
1
กิจกรรมหล ัก พัฒนาและสร ้างเครือข่ายอุตสาหกรรมยาน
ยนต์อต
ั โนมัต ิ และอุตสาหกรรมอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย สร ้างเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ ฐานข ้อมูล

‐จํานวนเครือข่าย
ั ยภาพอย่างน ้อย 5
กิจกรรมหล ัก คัดเลือกผลิตภัณฑ์ศก
ผลิตภัณฑ์ จากนั น
้ ดําเนินการคัดเลือกผู ้ประกอบการไม่น ้อย
ั ยภาพ เพือ
กว่า 1 ราย ในผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ศ
ี ก
่ เป็ นต ้นแบบ
(Success Case) และวินจ
ิ ฉั ยเชิงลึกผู ้ประกอบการ เพือ
่ เป็ น
่ านยนต์อต
ต ้นแบบในพัฒนาผู ้ประกอบการไปสูย
ั โนมัต ิ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ยอ
่ ย
‐จํานวนผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหล ัก จัดทําแนวทาง ยุทธศาสตร์การยกระดับ
่ ต
อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสูอ
ุ สาหกรรม ยานยนต์อต
ั โนมัต ิ
เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางกําหนดนโยบายและขับเคลือ
่ นแผนงาน
่ ารปฏิบต
ไปสูก
ั ิ
กิจกรรมย่อย จัดทํากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ (AV)
‐จํานวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ (AV)
กิจกรรมหล ัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ เพือ
่ เป็ นแนวทางให ้กับ
่ ารปรับเปลีย
ผู ้ประกอบการนํ าไปสูก
่ นหรือต่อยอดเข ้าสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์อต
ั โนมัต ิ
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนานเสนอผลงาน
‐จํานวนครัง้ ในการจัดสัมมนาเสนอผลงาน

5

1

1

100

7

7

100

1

1

100

1

0

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์
1

แผน

1

ครัง้

175

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ธ ันวาคม 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

้ ส่วน
โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน
เพือ
่ รองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า

กิจกรรมหล ัก 1. จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก 2. แต่งตัง้ คณะทํางานคณะทํางานภายใน
และคณะกรรมการวิชาการ รวม 2 คณะ
กิจกรรมย่อย แต่งตัง้ คณะทํางานคณะทํางานภายใน
และคณะกรรมการวิชาการ รวม 2 คณะ
‐จํานวนคณะทํางาน
กิจกรรมหล ัก 3. สํารวจความต ้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพือ
่ ออกแบบหลักสูตร
กิจกรรมย่อย สํารวจความต ้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพือ
่ ออกแบบหลักสูตร
‐จํานวนครัง้ ในการสํารวจความต ้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

3,369,100

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,369,100

3,369,100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
2

2

2

100

1

1

100

คณะ

ข ้อเสนอแนะ
1
ครัง้
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กิจกรรมหล ัก 4. การจัดทําหลักสูตร
กิจกรรมย่อย 4.1 จัดประชุมคณะทํางานโครงการการ
้ ส่วนเพือ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน
่
รองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า
‐จํานวนครัง้ ในการจัดประชุมคณะทํางาน
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทํา
หลักสูตรโครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
้ ส่วนเพือ
ยานยนต์และชิน
่ รองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า
‐จํานวนครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดทํารูปเล่มหลักสูตรใหม่ 2
หลักสูตร
‐จํานวนหลักสูตรใหม่
กิจกรรมหล ัก 5. ประชาสัมพันธ์เพือ
่ รับสมัคร
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพือ
่ รับสมัคร
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหล ัก 6. คัดเลือกผู ้เข ้าร่วมการอบรม
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู ้เข ้าร่วมการอบรม
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 7. จัดอบรมหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้ าและ
พลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และ
ประเมินผลทักษะ/ความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้ าและ
พลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และ
ประเมินผลทักษะ/ความพึงพอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 8. จัดอบรมหลักสูตรระบบขับเคลือ
่ น
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และประเมินผล
ทักษะ/ความพึงพอใจ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100
ครัง้

1

1

1

100

ครัง้
2

2

3

150

5

9

180

340
คน

340

336

98.82

40

40

40

100

40

44

110

หลักสูตร
5
ครัง้

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน

40
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กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรระบบขับเคลือ
่ น
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และประเมินผล
ทักษะ/ความพึงพอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 9. จัดอบรมหลักสูตรระบบจัดการ
แบตเตอรี่ (อบรบ 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/ความ
พึงพอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรระบบจัดการ
แบตเตอรี่ (อบรบ 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/ความ
พึงพอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 10. จัดอบรมหลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้ า
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ าและผลกระทบต่อโครงข่าย
ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/ความพึง
พอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้ า
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ าและผลกระทบต่อโครงข่าย
ไฟฟ้ า (อบรบ 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/ความพึง
พอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 11. จัดอบรมหลักสูตรโลหะนํ้ าหนักเบา
และวัสดุคอมโพสิต สําหรับยานยนต์สมัยใหม่ (อบ
รบ 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/ความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรโลหะนํ้ าหนักเบาและ
วัสดุคอมโพสิต สําหรับยานยนต์สมัยใหม่ (อบรบ 3
วัน) และประเมินผลทักษะ/ความพึงพอใจ

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
คน

60

60

68

113.33

40

43

107.5

40

43

107.5

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน

40

คน

40

คน

‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
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กิจกรรมหล ัก 12. จัดอบรมหลักสูตรทีจ
่ ัดทําขึน
้ ใหม่
หลักสูตร 1 (อบรม 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/
ความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรทีจ
่ ัดทําขึน
้ ใหม่
หลักสูตร 1 (อบรม 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/
ความพึงพอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 13. จัดอบรมหลักสูตรทีจ
่ ัดทําขึน
้ ใหม่
หลักสูตร 2 (อบรม 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/
ความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรทีจ
่ ัดทําขึน
้ ใหม่
หลักสูตร 2 (อบรม 3 วัน) และประเมินผลทักษะ/
ความพึงพอใจ
‐จํานวนคนเข ้าร่วมอบรม
กิจกรรมหล ัก 14. การติดตามผล Productivity
กิจกรรมย่อย การติดตามผล Productivity
‐จํานวนรุน
่ ในการติดตามผล Productivity

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
60
60
63
105

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน

60

60

67

111.67

17

17

100

คน

17
รุน
่
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ่ี 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการยกระดับความสามารถของผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สอ
ู่ ต
ุ สาหกรรมอากาศยาน

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการฯ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการฯ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการฯ
‐จํานวนเล่ม
่ ข ้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก การพัฒนาความรู ้และทักษะ
ความสามารถของบุคลากร
กิจกรรมย่อย แต่งตัง้ คณะทํางาน
‐จํานวนคณะทํางาน
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเตรียมความพร ้อม
‐จํานวนการประชุมเตรียมควาามพร ้อม
กิจกรรมย่อย แต่งตัง้ คณะกรรมการวิชาการ
‐จํานวนคณะกรรมการวิชาการ
กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพือ
่
พิจารณากรอบ ขอบเขต เนือ
้ หา
‐จํานวนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ทงปี
ั้

3,337,200

10

10

12

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,337,200

3,337,200

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของโครงการ)

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
1

1

1

100

1

1

100

1

1

100

5

5

100

คณะ

ข ้อเสนอแนะ
1
ครัง้
1
คณะ
5
ครัง้

180

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดทําหลักสูตรใหม่
‐จํานวนหลักสูตรใหม่
กิจกรรมย่อย ทบทวนหลักสูตรเดิม เพือ
่ นํ ามา
ประยุกต์ใช ้กับอุตสาหกรรมอากาศยาน
‐จํานวนหลักสูตรเดิมทีท
่ บทวน
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู ้เข ้า
อบรม
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู ้เข ้า
อบรม
กิจกรรมย่อย จัดอบรม ประเมินผลการอบรม และ
ประเมินความพึงพอใจ
‐จํานวนคนทีเ่ ข ้าร่วมฝึ กอบรม
กิจกรรมย่อย ติดตามผล Productivity
‐จํานวนรุน
่ ในการติดตามผล Productivity
กิจกรรมหล ัก การให ้คําปรึกษาแนะนํ า
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถาน
ประกอบการ
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพ 10 โรงงาน
‐จํานวน Mandays ทีป
่ ระเมินศักยภาพ 10 โรงงาน
กิจกรรมย่อย ประชุมคัดเลือกสถานประกอบการเพือ
่
เข ้ากิจกรรมให ้คําปรึกษาแนะนํ า 8 โรงงาน
‐จํานวนครัง้ ในการคัดเลือกสถานประกอบการ
กิจกรรมย่อย ให ้คําปรึกษาแนะนํ า 8 โรงงาน
‐จํานวน Mandays ในการให ้คําปรึกษาแนะนํ า 8
โรงงาน
กิจกรรมย่อย ติดตามผล/เข ้าตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการ
‐จํานวนครัง้ ในการติดตามผล

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
2
2
2
100
หลักสูตร
2
2
2
100
หลักสูตร
4

4

14

350

80

100

125

4

4

100

1

9

900

20
Mandays

20

22

110

1

1

1

100

ครัง้
80
Mandays

80

90

112.5

8

8

8

100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้
80
คน
4
รุน
่
1
ครัง้

ครัง้
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กิจกรรมย่อย สรุปผลให ้คําปรึกษาและข ้อเสนอแนะ
‐จํานวนครัง้ ในการสรุปผลให ้คําปรึกษาและ
ข ้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจต่อการให ้
คําปรึกษา
‐จํานวนครัง้ ในการประเมินความพึงพอใจต่อการให ้
คําปรึกษา

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้
1

1

1

100

ครัง้

182

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํา
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต ้แผนงานบูรณา
การ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

กิจกรรมหล ัก ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย
กิจกรรมย่อย จัดทํา/ทบทวนตัวชีว้ ัดในระดับต่างๆ เพือ
่
นํ าไปใช ้ในการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ
ภายใต ้แผนงานบูรณาการฯ
‐รายงานทบทวนตัวชีว้ ัด
กิจกรรมหล ัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Database & Web Application)
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Database & Web Application) เพือ
่ ใช ้เป็ นเครือ
่ งมือในการ
ติดตามประเมินผล เร่งรัดผลการปฏิบัตงิ าน และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการรายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ

ทงปี
ั้

4,890,000

1

1

1

100

1

1

100

แผน

1
ระบบ

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
3,912,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,900,900

79.77 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

เบิกจ่าย 972,800 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ตามขอบเขตสัญญาแก ้ไขเพิม
่ เติมครัง้
ที่ 1 เมือ
่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ซึง่ มีการปรับลดเงินงวดเนือ
่ งจากการ
เปลีย
่ นแปลงกิจกรรมการ
้ จงโครงการ และ
ประชุมสัมมนาชีแ
้ จงระบบติดตามและประเมินผล
ชีแ
เป็ นวิธก
ี ารประชุมทางไกล

‐ระบบ/ฐานข ้อมูลสารสนเทศในการกํากับติดตาม รายงาน
ผล และประเมินผล

183

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงาน/โครงการภายใต ้แผนงานบูรณาการฯ ประจําปี
งบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย กํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/
โครงการภายใต ้แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให ้คําปรึกษา
และข ้อเสนอแนะ
‐รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต ้แผนงาน
บูรณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายไตรมาส
กิจกรรมหล ัก ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน
้ จากการดําเนินงานโครงการภายใต ้
แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ในมิตต
ิ า่ ง ๆ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน
้ จากการดําเนินงานโครงการภายใต ้
แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ในมิตต
ิ า่ ง ๆ ทัง้ ราย
โครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณา
การฯ
‐รายงานการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานภายใต ้
แผนงานบูรณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายปี
่ มโยง
กิจกรรมหล ัก จัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ
แผนงานบูรณาการฯ
่ มโยง
กิจกรรมย่อย จัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ
แผนงานบูรณาการฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2567‐2568
่ มโยงแผนงานบูรณาการฯ
‐กรอบแนวทางและแผนภาพเชือ
ในปี 2567‐2568
กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบ
วิธก
ี าร (Procedure) ในการดําเนินโครงการ และการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตก
ิ ารภายใต ้
แผนงานบูรณาการฯ
‐แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธก
ี าร (Procedure) ใน
การดําเนินโครงการ และการติดตามและประเมินผล

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน

3

แผน

ผล

ร้อยละ

3

2

66.67

1

0

1

0

1

0

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ปัญหา‐อุปสรรค

รายงาน

1

ข้อเสนอแนะ

รายงาน

1
แผน

1

รายงาน
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก การประชุม และสัมมนาผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ จงโครงการ
กิจกรรมย่อย สัมมนาชีแ
้ จงโครงการ
‐ผู ้เข ้าร่วมสัมมนาชีแ
้ จงระบบติดตามประเมินผล
กิจกรรมย่อย ประชุมชีแ
้ จงระบบติดตามประเมินผล
‐ผู ้เข ้าร่วมประชุมชีแ
กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการ
‐ผู ้เข ้าร่วมสัมมนาเผยแพร่โครงการ

ทงปี
ั้

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

ร้อยละ

50
คน

50

70

140

40
คน
50
คน

40

46

115

50

0

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

185

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองวิจ ัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนให ้เอือ
้ ํา
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข ้อมูลเชิงลึกด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ
่ ชีน
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม
(Industry Foresight) เพือ
่ ขับเคลือ
่ นอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3)

กิจกรรมหล ัก รายงานการศึกษาขัน
้ ต ้น (Inception
Report)
กิจกรรมย่อย กําหนดแนวคิดในการศึกษาและ
แผนการดําเนินงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรม
ปริทัศน์และเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐รายงานการศึกษา
กิจกรรมหล ัก รายงานความก ้าวหน ้าครัง้ ที่ 1
(Progress Report I)
กิจกรรมย่อย 1. ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์และ
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
‐รายงานการศึกษา
กิจกรรมย่อย 2. ศึกษาแนวทางในการจัดทําภาพ
อนาคตภาคอุตสาหกรรมของประเทศทีม
่ ค
ี วามก ้าวหน ้า
ในเอเชียอย่างน ้อย 1 ประเทศ และประเทศทีม
่ ี
ความก ้าวหน ้านอกกลุม
่ เอเชียอย่างน ้อย 1 ประเทศ
ึ ษา
‐จํานวนประเทศทีศ
่ ก

ทงปี
ั้
3,000,000

10

10

10

100

10

10

100

ชุด

10

1,800,000

1,800,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

60 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)
การส่งมอบงานรายงานความก ้าวหน ้า
ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมประกอบด ้วย
1. วิธใี นการศึกษา
่ วชาญใน 2 อุตสาหกรรม
2. สัมภาษณ์ผู ้เชีย
อุตสาหกรรมละไม่น ้อยกว่า 15 คน
3. จัดทําแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย 2 อุตสาหกรรม

ปั ญหา‐อุปสรรค

ชุด

2

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

2

2

100

การส่งมอบงานรายงานความก ้าวหน ้า
ครัง้ ที่ 2 อยูใ่ นระหว่างตรวจรับงาน

ประเทศ
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก รายงานความก ้าวหน ้า ครัง้ ที่ 2
(Progress Report II)
กิจกรรมย่อย 1. จัดทําแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรม
เป้ าหมายจํานวน 2 อุตสาหกรรม
‐รายงานการศึกษา
่ วชาญเพือ
กิจกรรมย่อย 2. สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้เชีย
่
จัดทําแผนภาพอนาคตสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 2
อุตสาหกรรม
่ วชาญ
‐จํานวนผู ้เชีย
กิจกรรมย่อย 3. การจัดทําภาพจําลองอนาคตของ 2
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
‐ภาพอนาคต
กิจกรรมหล ัก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และ
บทสรุปสําหรับผู ้บริหาร (Final Report)
กิจกรรมย่อย 1. ประมวลผล สรุปผล จัดทําแผนภาพ
อนาคตในแต่ละอุตสาหกรรม
‐รายงานการศึกษา
กิจกรรมย่อย 2. จัดทําแนวนโยบาย/แผนการ
ดําเนินการของ 2 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
‐นโยบาย
กิจกรรมย่อย 3. ฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ในการจัดทํา ภาพอนาคต (Foresight)
ให ้แก่เจ ้าหน ้าที่ สศอ. และผู ้สนใจ
‐จํานวนผู ้เข ้าร่วม
กิจกรรมย่อย 4. สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับ
ฟั งข ้อคิดเห็นจํานวน 1 ครัง้
‐จํานวนผู ้เข ้าร่วม

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
10
10
0
ชุด

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข ้อเสนอแนะ
คาดว่าจะดําเนินการให ้แล ้วเสร็จในช่วงตัน
เดือน พฤศจิกายน 2564

30

30

0

คน
2

2

0

ข ้อมูล
20

20

0

2

2

0

ข ้อมูล
15

15

0

คน
80

80

0

ชุด

คน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองสารสนเทศและด ัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ อก. :
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพือ
่ ให ้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบต
ั งิ านท จัดหาทรัพยากรให ้เหมาะสม พัฒนาเครือ
่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
่ ให ้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ

โครงการ/กิจกรรม

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ

่ ยกระดับ
พัฒนาระบบการจัดการฐานข ้อมูลขนาดใหญ่เพือ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ทงปี
ั้

6,294,900

กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงระบบการนํ าเข ้าข ้อมูลจาก
การแจ ้งข ้อมูลของผู ้ประกอบการตามแบบฟอร์ม
Single Form ทัง้ แบบรายเดือนและรายปี ให ้มี
ประสิทธิภาพมากขึน
้
กิจกรรมย่อย ระบบนํ าเข ้าข ้อมูลรายเดือน
‐ระบบนํ าเข ้าข ้อมูลรายเดือน
กิจกรรมย่อย ระบบนํ าเข ้าข ้อมูลรายปี
‐ระบบนํ าเข ้าข ้อมูลรายปี
่ มโยงข ้อมูล
กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงระบบการเชือ
เพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์ดัชนีอต
ุ สาหกรรมและตัวชีว้ ัด
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหรือระบบงานของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

2564

่ มโยงข ้อมูลจาก i‐industry
กิจกรรมย่อย เชือ
่ มโยงข ้อมูล
‐การเชือ

ระบบ

1

1

100

1

1

100

1

0.7

70

งาน
2564
งาน
2564

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
4,345,000

2,500,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

39.71 ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

ระบบการขัดการฐานข ้อมูลขนาดใหญ่
เพือ
่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันได ้ปรับปรุงระบบการนํ าเข ้า
ข ้อมูลเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว โดยมีการ
ทดสอบการใช ้งานมาโดยตลอดและ
ได ้ปรับแก ้ไขข ้อผิดพลาดแล ้ว ใน
ปั จจุบันระบบสามารถทํางานได ้และ
ยังไม่พบข ้อผิดพลาด
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหล ัก ปรับปรุงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบการนํ าเข ้าข ้อมูลจากการแจ ้ง
ข ้อมูลของผู ้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
2564
1
0.7
70

กิจกรรมย่อย ระบบรักษาความปลอดภัย
‐ระบบรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมหล ัก พัฒนาระบบการให ้ความช่วยเหลือ
ผู ้รับบริการระบบการนํ าเข ้าข ้อมูลจากการแจ ้งข ้อมูล
ของผู ้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form แบบ
อัตโนมัต ิ เพือ
่ อํานวยความสะดวกในการใช ้งานมาก
ขึน
้
กิจกรรมย่อย ระบบ Chatbot on Web
‐ระบบอํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้รับบริการ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาระบบสําหรับการจัดทํา
รายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Report)
เพือ
่ การวิเคราะห์และประเมินตนเองให ้กับ
ผู ้ประกอบการ และรายงานสําหรับวิเคราะห์และ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสําหรับ
ผู ้บริหาร และหน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม เช่น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ระบบ

กิจกรรมย่อย รายงานสําหรับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
‐ระบบรายงานสําหรับผู ้ใช ้งานในระดับต่าง ๆ

ระบบ

‐ระบบรายงาน Digital Report

กิจกรรมหล ัก ทดสอบการทํางานและปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ เพือ
่ ให ้ระบบสามารถทํางานได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานของระบบนํ าเข ้า
ข ้อมูล
‐ความสมบูรณ์ในการใช ้งานระบบ

2564

1

0.7

70

1

0.8

80

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา‐อุปสรรค

การดําเนินงานในส่วนการจัดอบรม
เนือ
่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด‐19 จึงได ้ดําเนินการปรับเปลีย
่ น
กิจกรรมจากการจัดอบรม ณ สศอ.
่ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการจัดอบรมผ่านสือ

ระบบ

ข้อเสนอแนะ
2564

โดยดําเนินการแก ้ไขสัญญาและลง
นามแล ้วในวันที่ 29 กันยายน 2564
ซึง่ กิจกรรมการจัดอบรมจะสามารถ
ดําเนินการได ้และเป็ นไปตามแผนการ
ส่งมอบงานงวดที่ 4

2564
ระบบ
2564

1

0.8

80

1

1

100

งาน
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โครงการ/กิจกรรม

่ มโยง
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานการเชือ
ข ้อมูล
‐ความสมบูรณ์ในการใช ้งานระบบ
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานของระบบรักษา
ความปลอดภัย
‐ความสมบูรณ์ในการใช ้งานระบบ
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานระบบ Chatbot

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน
ผล
ร้อยละ
2564
1
0.9
90
งาน
2564

1

0.7

70

งาน
2564

1

0.6

60

1

1

100

4

0.5

12.5

1

0.2

20

1

0.8

80

‐ความสมบูรณ์ในการใช ้งานระบบ
กิจกรรมย่อย ทดสอบระบบรายงาน
‐ความสมบูรณ์ในการใช ้งานระบบ
กิจกรรมหล ัก พัฒนาเจ ้าหน ้าทีส
่ ํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรมให ้มีความรู ้ทักษะด ้านการวิเคราะห์
ข ้อมูลทีเ่ หมาะสมสําหรับระบบ Big Data

งาน
2564
งาน
2564

กิจกรรมย่อย อบรมเจ ้าหน ้าที่ สศอ. ระดับผู ้ดูแล
ระบบ
‐การอบรมเจ ้าหน ้าที่ สศอ. ระดับผู ้ดูแลระบบ
กิจกรรมย่อย อบรมเจ ้าหน ้าที่ สศอ. หรือ
หน่วยงานภายใน อก.
‐การอบรมเจ ้าหน ้าที่ สศอ. หรือหน่วนงานภายใน
อก.
่
กิจกรรมหล ัก จัดกิจกรรมหรือจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์เพือ
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบงานที่
พัฒนาและปรับปรุงขึน
้ ให ้เป็ นทีร่ ู ้จักสําหรับ
กลุม
่ เป้ าหมาย
่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย กิจกรรมหรือสือ
่ ประชาสัมพันธ์
‐กิจกรรมหรือสือ

ครัง้

2564

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้
2564

งาน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบ ัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2563 ‐ ก ันยายน 2564 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจ ัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การเสริมสร ้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให ้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจท
ิ ัล
่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิม
ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ

่ วามเป็ นโรงงาน
โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูค
อัจฉริยะ เพือ
่ เพิม
่ ผลิตภาพการผลิต ตามแนวทาง
อุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมหล ัก จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข ้อเสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนินงานโครงการ
‐จํานวนเล่มข ้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมหล ัก ประชาสัมพันธ์เพือ
่ เผยแพร่โครงการไป
ยังกลุม
่ เป้ าหมาย
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพือ
่ เผยแพร่โครงการไป
ยังกลุม
่ เป้ าหมาย
‐จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหล ัก ยกระดับความสามารถของสถาน
่ วามเป็ นโรงงานอัจฉริยะ (Smart
ประกอบการสูค
Factory) โดยใช ้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล หรือ
ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการผลิต
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ

ทงปี
ั้

5,391,100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
5,391,100

5,391,100

100

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
(อธิบายรายละเอียดความก ้าวหน ้าของ
โครงการ)

10

10

12

120

เล่ม

ปั ญหา‐อุปสรรค
5

5

5

100

20

21

105

ครัง้

ข ้อเสนอแนะ
20

กิจการ

‐จํานวนกิจการทีเ่ ข ้ารับสมัครและได ้รับการคัดเลือก
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย จัดทําแผนการดําเนินงานรายกิจการ
ระบุสภาพปั ญหา และแนวทางแผนการให ้คําปรึกษา
แนะนํ า เพือ
่ เสนอต่อสถานประกอบการ (1 Man‐Day
ต่อกิจการ)
‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ ข ้าจัดทําแผนฯ และแนวทาง
แผนการให ้คําปรึกษา (1 Man‐Days/กิจการ)
กิจกรรมย่อย ให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงลึกพร ้อม
่ วามเป็ น Smart Factory (18
พัฒนาสถานประกอบการสูค
Man‐Day ต่อกิจการ)
‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ ข ้าให ้คําปรึกษาแนะนํ าเชิงลึก
กิจกรรมย่อย ติดตามผล (1 Man‐Day ต่อกิจการ)

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
20
20
21
105

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

Mandays

360

360

383

106.39

20

21

105

20

21

105

2

2

100

Mandays
20

‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ ข ้าติดตามผลการดําเนินงาน

Mandays

กิจกรรมย่อย สรุปผลการดําเนินงาน
‐จํานวนกิจการทีไ่ ด ้รับการให ้คําปรึกษา
กิจกรรมหล ัก พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให ้
มีความรู ้เกีย
่ วกับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) หรือ
การประยุกต์ใช ้ปั ญญาประดิษฐ์ (AI)

20
กิจการ
2

กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทําหลักสูตร
‐จํานวนหลักสูตรทีไ่ ด ้ทบทวนและจัดทํา
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตร
60

60

64

106.67

‐จํานวนผู ้เข ้ารับสมัครและผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย ฝึ กอบรมเพือ
่ ยกระดับบุคลากรให ้มี
ความรู ้เกีย
่ วกับ Smart Factory และอุตสาหกรรม 4.0

คน
60

60

64

106.67

‐จํานวนผู ้เข ้าฝึ กอบรมฯ

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

คน
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กิจกรรมย่อย สรุปผลการดําเนินงาน
‐จํานวนรุน
่ (ครัง้ ) ทีเ่ ข ้าฝึ กอบรม
กิจกรรมหล ัก พัฒนาบุคลากรเพือ
่ เตรียมความพร ้อม
่ ารเป็ นผู ้ให ้บริการด ้านการสร ้าง ประกอบ ติดตัง้
สูก
และบูรณาการระบบดิจท
ิ ัลสําหรับโรงงานอัจฉริยะ
(Smart Factory System Integrator: SSI)
กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทําหลักสูตร
‐จํานวนหลักสูตรทีไ่ ด ้ทบทวนและจัดทํา
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู ้เข ้าร่วมกิจกรรม
‐จํานวนผู ้เข ้ารับสมัครและผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมย่อย ฝึ กอบรมเพือ
่ ยกระดับบุคลากร
‐จํานวนผู ้เข ้าฝึ กอบรมฯ
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดําเนินงาน
‐จํานวนรุน
่ (ครัง้ ) ทีเ่ ข ้าฝึ กอบรม

ต ัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
ทงปี
ั้
แผน ผล ร้อยละ
4
4
4
100
ครัง้
1
1
1
100

ทงปี
ั้

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา‐อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

หลักสูตร
24
คน
24
คน
2
ครัง้

24

32

133.33

24

32

133.33

2

2

100
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1. ตัวชี้วัดและคําอธิบาย
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อ
นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี
ต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คําอธิบาย
นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการกําหนดนโยบาย แนวทาง
มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงรายงาน
การศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความความเชื่อมั่น
ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย
อุตสาหกรรม
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความความพึงพอใจ
ของผู้เข้าเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ Intelligence Unit (IIU) ที่มีต่อ
ความเชื่อมั่นของระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยใน
ภาพรวม
1.3 ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

นิยาม : ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีส่ ํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการดําเนินโครงการด้านระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจ
บุคคล ตลอดจนความพึงพอใจในงาน ในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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2. การติดตามประเมินผล
ประเด็นการประเมินผล
คําอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
งบประมาณ
นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และ
รายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ
ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ

100

สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ

100

ประสิทธิผล (Effectiveness)
2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการ
วัตถุประสงค์ :
ดําเนินงาน
1. ติดตามความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่
กําหนดไว้
2. สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
นิยาม : พิจารณาผลสําเร็จการดําเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของ
โครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้
สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม
ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานทุกโครงการ
ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตเป้าหมายทุกโครงการ

100

สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการรายโครงการ
ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ
ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตเป้าหมายของโครงการ

100
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