รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565)
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เอกสารรายงาน

บทนํา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํ าแผนปฏิ บัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้ าก่ อนจะดําเนินการตามภารกิจใด
โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน
เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ และตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของภารกิ จ ตลอดจนต้ อ งจั ด ให้ มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด
ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด เพื่ อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
พระราชบัญ ญั ติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กําหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล การดํ า เนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผล
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม จึ ง ได้ จั ด ทํ า รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี พ.ศ. 2565 โดยจั ด ทํ ารายงานเป็ น รายไตรมาส เพื่ อ รายงานความคื บ หน้ าการ
ดําเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการมีความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2565

1

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิ าน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 230.0835
ล้ านบาท ครอบคลุ ม 4 แผนงาน ได้ แ ก่ แผนงานบุ ค ลากร แผนงานพื้ น ฐานด้ านการสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามแผนงานงบประมาณ
โดยมีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565) สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้
1.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
สศอ. ได้ จั ด ทํ า นโยบาย แผน ยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 183 เรื่อง (ตุลาคม 2564–
มิ ถุ นายน 2565) จากเป้ าหมาย 117 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 156.41 ของเป้ าหมายทั้ งหมด (รายละเอี ย ด
ตามภาคผนวก ก) โดยมี ตั วชี้ วัด เป็ น ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริห ารกระทรวงอุ ต สาหกรรม ต่ อ นโยบาย
มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการประเมินผลในไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ได้มีการร่วมบูรณาการ เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้การดําเนินโครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทย

1

กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS) การจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค
ของไทยในปี 2565
(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
พันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประกอบด้วย กิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
(3) โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการสร้ า งความเชื่ อ มโยงด้ า นการตลาด
ให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการพั ฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการ
รองรับอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) และการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(4) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย กิจกรรม
การสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(5) โครงการพัฒ นาโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรม
การปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (1) ฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม
(2) ภาคอุ ต สาหกรรมได้ รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ (3) ผู้ ป ระกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมได้ รั บ
การพัฒนาศักยภาพ (4) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น และ
(5) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ
ตัวชี้วัด

(1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย
มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(2) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
(3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
(4) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
(5) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
(6) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

หน่วยนับ ปีงบประมาณ ผลการดําเนินงาน
พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ร้อยละ
80
N/A

รายการ

2

N/A

ผลิตภัณฑ์

40

39

ราย

150

215

แห่ง

13

15

ระบบ

1

1

หมายเหตุ

ประเมินผล
ในไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2

1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์
และตรงตามความต้องการ
สศอ. มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม–มิถุนายน 2565 ได้มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน
256,174 คน จากจํ านวนเป้ าหมาย 118,000 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 217.10 ของเป้ าหมาย โดยมี ตั วชี้วั ด
เป็นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย ซึ่งจะ
มีการประเมินผลในไตรมาสที่ 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ สศอ. ได้ มี การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การชี้ นํ าและเตื อ นภั ย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 15 สาขา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศดั ช นี อุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรับ โครงสร้างอุ ต สาหกรรมใหม่ และการพั ฒ นาแบบจํ า ลอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย
กิจกรรม การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม การจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต การติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
การผลิ ตของภาคอุต สาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 และการติ ดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยมีตัวชี้วัดเป็นระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งจะมี
การประเมินผลในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(7) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย

ร้อยละ

80

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
N/A

(8) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ระบบ
รายการ

1
4

1
N/A

หมายเหตุ

ประเมินผล
ในไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ประเมินผล
ในไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

3

1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
สศอ. ได้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร และส่งเสริม
ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์กร ภายใต้การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ
การบริ ห ารจั ด การความรู้ (KM) โดยมี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรใน สศอ. ซึ่ ง จะมี
การประเมินผลในไตรมาสที่ 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ
ตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สศอ.

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ร้อยละ

80

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
N/A

หมายเหตุ

ประเมินผล
ในไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
สศอ. ได้ รับการจั ดสรรงบประมาณ เพื่ อดํ าเนิ นโครงการประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํ านวน
28 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 105.3373 ล้านบาท โดยในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565)
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 74.4599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของงบประมาณโครงการ
ทั้งหมด (ภาพที่ 2)
จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ(1) ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 3 พบว่า โครงการ
มีความคืบหน้าในการดําเนินงานสะสมเทียบกับแผนงานทั้ งปี คิดเป็นร้อยละ 52.03 (ภาพที่ 3) และมีผล
การดําเนิ น งานเที ยบกั บ แผนงาน 3 ไตรมาส คิด เป็ น ร้อ ยละ 94.27 โดยมี โครงการที่ สามารถดํ าเนิ น งาน
สอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กําหนด จํานวน 27 โครงการ และมีโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน
จํ า นวน 1 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ก ารดํ า เนิ น โครงการภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคจาก
การรวบรวมแบบสอบถามจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก ๆ เช่น ไม่สามารถติดต่อ
สถานประกอบการได้ ส่งผลให้ต้องทําการคัดเลือกตัวอย่างใหม่ หรือมีการเปลี่ยนผู้ประสานงาน ทําให้ต้อง
อธิบายและสร้างความเข้าใจการดําเนินโครงการให้สถานประกอบการทราบก่อนขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานและเร่งรัดการดําเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบการดําเนิน
โครงการในภาพรวม รวมถึงได้มีการติดตามการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด
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(74.4599 ล้านบาท)
ภาพที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม
ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพที่ 3 : ความคืบหน้าในการดําเนินงานสะสมเทียบกับ
แผนงานทั้งปี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1)

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม

5

ผลการดําเนินงานโครงการ
หน่วย : ล้านบาท
ลําดับ

โครงการ

รวม
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
1
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
2
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมอาหาร
3
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
4
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม
แฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
เครือ่ งหนังและรองเท้า อัญมณีและเครือ่ งประดับ)
5
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
6
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
7
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
8
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

10

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมพลาสติก

งบประมาณ
จัดสรร 1
ตาม พรบ.
(หน่วย :
ล้านบาท)
105.3373

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
จํานวน
ร้อยละ

3

ผลการดําเนินงาน
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)
ผลสะสมไตรมาสที่ 3 ผลสะสมไตรมาสที่ 3
เทียบแผนไตรมาสที่ 3
เทียบแผนทั้งปี

คําชี้แจง

74.4599

70.69

94.28

52.03

33.2110

25.5865

77.04

100.00

47.00

1.0000

0.9000

90.00

100.00

71.33

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.1250

90.00

100.00

59.33

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.1250

90.00

100.00

75.58

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.1250

90.00

100.00

64.80

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.1250

90.00

100.00

73.11

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500
1.0000

1.0625
0.8500

85.00
85.00

100.00
100.00

50.18
17.85

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน
 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.0625

85.00

100.00

29.76

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.0000

0.8500

85.00

100.00

7.14

1.2500

1.0625

85.00

100.00

35.00

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน
 ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์
ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ข้อมูล การศึกษา และการวิจัยด้านอากาศยานของไทยยังมีข้อมูลจํากัด
 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน
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หน่วย : ล้านบาท
ลําดับ

โครงการ

11

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
สําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
โครงการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (AsiaPacific Economic Cooperation: APEC)
ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของ
ไทยในปี 2565
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่
อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)
โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

12
13
14
15
16

17

18

19

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอตุ สาหกรรม
เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

งบประมาณ
จัดสรร 1
ตาม พรบ.
(หน่วย :
ล้านบาท)
1.2500

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
จํานวน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)
ผลสะสมไตรมาสที่ 3 ผลสะสมไตรมาสที่ 3
เทียบแผนไตรมาสที่ 3
เทียบแผนทั้งปี

คําชี้แจง

1.0625

85.00

100.00

31.86

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.0625

85.00

100.00

30.58

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.0625

85.00

100.00

31.89

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.0625

85.00

100.00

78.89

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2500

1.0625

85.00

100.00

56.00

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

1.0000

0.2635

26.35

100.00

80.00

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

2.2000

1.2900

58.64

100.00

42.50

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

3.2015

1.8330

57.25

100.00

33.33

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

8.8095

6.6000

74.92

100.00

46.43

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

7

หน่วย : ล้านบาท
ลําดับ

โครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
20
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรม

งบประมาณ
จัดสรร 1
ตาม พรบ.
(หน่วย :
ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
จํานวน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)
ผลสะสมไตรมาสที่ 3 ผลสะสมไตรมาสที่ 3
เทียบแผนไตรมาสที่ 3
เทียบแผนทั้งปี

72.1263

48.8734

67.76

86.07

60.80

20.0216

17.0184

85.00

91.90

75.82

คําชี้แจง

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผนกํากับดูแลทีก่ ําหนด ซึ่งผลการดําเนินงาน
ของเดือน มิ.ย. 2565 จะมีการรายงานในการตรวจรับงาน งวดที่ 5
(ไตรมาสที่ 4)
 ดําเนินงานเป็นไปตามแผนกํากับดูแลทีก่ ําหนด ซึ่งผลการดําเนินงาน
ของเดือน มิ.ย. 2565 จะมีการรายงานในการตรวจรับงาน งวดที่ 5
(ไตรมาสที่ 4)

21

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค
เพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(New S-Curve)

7.0000

5.9500

85.00

97.60

77.00

22

โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

4.1720

3.5462

85.00

100.00

85.71

 ดําเนินงายเป็นไปตามแผน

9.5804

8.1433

85.00

86.67

75.00

โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูล
ยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
โครงการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต

4.0000

1.9975

49.94

100.00

50.00

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผนกํากับดูแลทีก่ ําหนด แต่เนื่องจากกิจกรรม
การพัฒนา System Developer มีแผนดําเนินการในช่วง มิ.ย.-ก.ค. 2565
โดยได้ดําเนินการฝึกอบรม System Developer ไปแล้วจํานวน 109 ราย
และอยู่ระหว่างดําเนินการขึ้นทะเบียน System Developer โดยมี
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ
10 กิจการ
 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

8.5998

3.4360

39.95

100.00

87.92

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

6.9835

3.6720

52.58

100.00

54.55

 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

23

24
25
26

8

หน่วย : ล้านบาท
ลําดับ

โครงการ

27

โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560-2564

28

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

งบประมาณ
จัดสรร 1
ตาม พรบ.
(หน่วย :
ล้านบาท)
6.7690

5.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
จํานวน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)
ผลสะสมไตรมาสที่ 3 ผลสะสมไตรมาสที่ 3
เทียบแผนไตรมาสที่ 3
เทียบแผนทั้งปี

2.1700

32.06

23.08

12.00

2.9400

58.80

90.80

33.30

คําชี้แจง

 ดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสํารวจผู้ประกอบการ 400 ราย ติดตามและ
ประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม วิเคราะห์
ความแตกต่าง (Gap) กําหนดเป้าหมาย และจัดทําแนวทางการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
ส.ค. 2565
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
เกิดความล่าช้า ในการดําเนินกิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
โดยการเก็บแบบสอบถามจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 400 ตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก ๆ ประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถติดต่อ
สถานประกอบการได้ ต้องทําการคัดเลือกตัวอย่างใหม่ หรือมีการเปลี่ยน
ผู้ประสานงาน ทําให้ต้องอธิบาย/สร้างความเข้าใจ ที่มาที่ไปของโครงการ
ให้สถานประกอบการทราบก่อนขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด
 ดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทาง
การติดตามประเมินผล ได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565
ซึ่งปัจจุบันอยุ่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ผลการดําเนินงาน คือ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนของตัวชี้วัดในแต่ละทุกกิจกรรม

9

3. ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ
3.1 จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลให้ สศอ.
ต้องมีการปรับแผนการดําเนินโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลเป็นแบบ New Normal เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
การอบรม ประชุม สัมมนาเป็นกลุ่มย่อยที่จํากัดจํานวนคน หรือแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเข้าสํารวจ
และประเมินสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม
แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้

10

ภาคผนวก ก
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

11

แบบฟอร์ม 2
รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
1 การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญ
ว่าด้วยการผังเมือง

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง

√

√

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0802/1062 ลว. 26 ตุลาคม 2564

- เสนอแนะความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การผังเมือง เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณา
ประกอบการจัดทําร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์

2

ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่าง
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงาน
ในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับ
อนาคตของงาน

√

√

√

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

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

3

ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2580

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5503
ลว. 9 พฤศจิกายน 2564

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5525
ลว. 29 พฤศจิกายน 2564

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

5

ร่างพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
(ฉบับที่ ..) พ.ซ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงการคลังที่ออกตามพระราช
กําหนด รวม 26 ฉบับ

√

√

√

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

6

คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40 และ - เสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/41 ลว 13
บริการแห่งอนาคต ต่อ รองนายกฯ ที่รับผิดชอบ
มกราคม 2565
พิจารณาให้ความเห็นนชอบแล้ว ส่งให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาดําเนินการต่อไป

4

√

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

หมายเหตุ

-

กพข. เสนอผู้บริหาร
27 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ รมว ลงนาม
วันที่ 4 พฤศจิกายน
2564
-

กพข.

กพข.

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

12

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

7

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่
3/2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/387 ลว - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
24 มกราคม 2565
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

8

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
BCG พ.ศ. 2564-2570
ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทียบโอน
ผลลัพท์การเรียนรู้และประสบการณ์ตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40869
ลว 10 กุมภาพันธ์ 2565

√

√

√

10

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

√

√

√

หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก
0802/1083 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2565

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

กพข.

11

ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุง
ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อ
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการ
ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1084 ลว - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
10 กุมภาพันธ์ 2567
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กพข.

12

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่
1/2565 เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC
และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

√

√

√

หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก
0802/1615 ลว 15 มีนาคม 2565

กนย.

13

ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1899 ลว - เสนอแนะความเห็นและมาตรการลดผลกระทบทาง
31 มีนาคม 2565
เศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ตามบัญชา
นายกรัฐมนตรี

9

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/870 ลว - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
10 กุมภาพันธ์ 2565
เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

-

หมายเหตุ

กนย.

กนย.

-

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

กพข.

กนย.

13

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

14

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

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2488
ลว 19 เมษายน 2565

15

สรุปผลการพิจารณาและผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษ เรื่อง
ข้อเสนอแนะสเชิงนโยบายในการแก้ไข
ปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการ
ส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทย
สามารถไปทํางานต่างประเทศได้

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2655
ลว 26 เมษายน 2565

16

การทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดําเนินงานแผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

√

17

การขอจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

√

√

18

การดําเนินการของ สกท. ตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ
ไทย

√

19

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การลด
เงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

20

ขออนุมัติผ่อนผันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชาย
เลนเพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

หมายเหตุ

กนย.

- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.
เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณา เรื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบิน
ไทยว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบิน
ไทยสามารถไปทํางานต่างประเทศได้ ต่อกระทรวง
แรงงานตามที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อรวบรวมเสนอ
ครม. พิจารณาต่อไป

กพข.

กงป.

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

เสนอแนะความเห็นในการประชุมหารือกับ สศช.
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา มีมติ
ให้ทบทวนตัวชี้วัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ สศช.
พิจารณาดําเนินการต่อไป

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2744
ลว 2 พฤษภาคม 2565

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

-

กขอ.

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2814 ลว - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
5 พฤษภาคม 2565
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

-

กพข.

√

√

√

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/480 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
ลว 12 พฤษภาคม 2565
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วส่งเรื่องให้ กม.สปอ. ดําเนินการเสนอความเห็น
ดังกล่าวต่อสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม.
พิจารณาต่อไป

-

กขอ.

√

√

√

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3776 ลว - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.
24 พฤษภาคม 2565
เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

-

กพข.

√

14

แบบฟอร์ม 2
รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑
1 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบบ
รีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

2

การพิจารณาราคาจําหน่ายภายในประเทศ
ของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปทั้ง
คัน (CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
เพื่อทดลองตลาด

3

การร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ
จําหน่ายในประเทศระหว่างบริษัท New
Energy Way จํากัด (NEW) และบริษัท
Hozon New Energy Automobile จํากัด
(NEAHA)



โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน





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

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ
ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดําเนินการ
3. กร.๑ ได้พิจารณา จัดทําข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ.
เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว





หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/1070
ลว. 28 ตุลาคม 2564

1. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือ ขอให้
สศอ. ให้พิจารณาราคาจําหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่สําเร็จรูปทั้งคัน (CBU)
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจําหน่าย
ภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ที่แจ้งมา และขอความ
เห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

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

1. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ.
จัดทําคํากล่าวและนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ
สําหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า สําหรับ ชรอ.
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณา จัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็น
ที่เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ
และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
เพื่อประกอบการเข้าพบ ชรอ. และขอความเห็นชอบ
จาก ผศอ.
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน
หสร. เพื่อนําเรียน ชรอ. ใช้ประกอบการหารือ





ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

15

ลําดับที่

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

หน่วยงาน
อื่น

4

การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวเป่าผม :
ข้อกําหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน



5

การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การนํารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ามาใช้ในราชการ



6

การพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)



เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา

เห็นชอบ









หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ

บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1103
ลว. 1 ธันวาคม 2564

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเป่าผม : ข้อกําหนดเฉพาะ
สมรรถนะพลังงาน
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น
ต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/
6204 ลว. 14 ธันวาคม 2564

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การนํารถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ซึ่งเสนอ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. / ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. /
ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาดําเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ผศอ. และลงนามในบันทึกนําเรียน ปกอ.
4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
นําเรียน รวอ. ต่อไป
5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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

1. กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. พิจารณา
ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ
(Active Safety)
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําข้อมูลและความเห็นดังกล่าว
และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน
อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อแจ้งความเห็นดังกล่าว

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

16

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

7

การขาดแคลชิปวงจรรวม



หน่วยงาน
อื่น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา


เห็นชอบ

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ



บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/55
ลว. 19 มกราคม 2565

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ได้มีหนังสือ ขอเข้าพบ ปกอ. เพื่อหารือเรื่องปัญหาการขาด
แคลชิปวงจรรวม และปกอ. มอบหมายให้ รปอ.หกต.
พิจารณาดําเนินการ โดย รปอ.หกต. มอบหมายให้ กพร.
และ สศอ. ดําเนินการจัดประชุมหารือเรื่องการอํานว
ยความสะดวกการทํา Drop Shipment กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องปัญหาการขาดแคลน
ชิปวงจรรวม จํานวน 3 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญของการ
ประชุม
ดังนี้ 1) เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขกฎระเบียบเรื่อง Drop
Shipmen 2) การขาดแคลนชิปวงจรรวม (IC) ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทําให้ต้องจัดซื้อ IC ในราคาที่สูงขึ้น
และใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนานขึ้น
4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําบันทึกเพื่อรายงานความคืบหน้า
ในการดําเนินงานเรื่อง การขาดแคลนชิปวงจรรวม
และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในบันทึก
นําเรียน ปกอ. เพื่อทราบ

17

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

8

ร่างประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสําคัญของ
ของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

9

มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565

หน่วยงาน
อื่น





โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา

เห็นชอบ

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ





บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/78
ลว. 27 มกราคม 2565

1. กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2564 โดยมีสาระสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2. กร.๑ ได้พิจารณาดําเนินการประสาน กร.2 ยกร่าง
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง
กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสําคัญของของในเขต
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต
ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ผศอ.
3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
นําเรียน ปกอ.
4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
นําเรียน รวอ.
5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่ ผศอ. จะได้ลงนามใน
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อไป





หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/940
ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มติคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และ
ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดําเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณาดําเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
5. กร.1 ได้ประสาน สมอ. และดําเนินการจัดทําความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
นําเรียน ปกอ.
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
นําเรียน รวอ.
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

18

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

หน่วยงาน
อื่น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา

เห็นชอบ

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ

10

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศ
ไทยและคณะผู้วิจัยจาก Japan
International Cooperation Agency
(JICA) เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม







บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/180
ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2565

1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย
ขอเข้าพบ ปกอ. หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานภาพ และประเด็นการดําเนินการต่อความเป็นกลาง
ของคาร์บอนในประเทศไทย
2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดําเนินการ
3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
4. กร.1 จัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการหารือของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย
โดยเสนอ ผศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

11

คณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์
ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.







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

1. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็น
เกี่ยวกับแผนการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในระดับ
เซลล์ในประเทศไทย
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ และ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอ
ความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน
หสร. เพื่อนําเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

12

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนล่าร์
(ไทยแลนด์) ขอเข้าพบ รวอ.







บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/236
ลว. 4 มีนาคม 2565

1. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์) เพื่อขอคําแนะนํา
และแนวทางการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตของ
บริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์)
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ และ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน
หสร. เพื่อนําเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

19

ลําดับที่

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

13

คณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป
ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.



14

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2)



หน่วยงาน
อื่น

เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา




เห็นชอบ



หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0803/236
ลว. 4 มีนาคม 2565

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อขอทราบ
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และประกาศ
สศอ. เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสําคัญ
ของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ และ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความ
เห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.
4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน
หสร. เพื่อนําเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

1. กร.1 (ฝ่ายเลขานุการ) ได้ประสานกรมสรรพากร และ
บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/266
กองกฎหมาย อก. เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการของ
ลว. 8 เมษายน 2565
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 และได้ยก (ร่าง) ประกาศ
ชีวภาพ (ฉบับที่ 2)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก ผอ.กม.สปอ. และจัดทําบันทึกและหนังสือ
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) จากคณะกรรมการบริหารการออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
2. คณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2)
3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทําบันทึก โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
พิจารณาลงนามในประกาศสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ
(ฉบับที่ 2)
4. ผศอ. เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2)

20

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

15

ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก
หนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบ
อัตโนมัติ



16

การพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ ของคณะ
กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา



หน่วยงาน
อื่น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา



เห็นชอบ

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ



1. บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ 1. กร.1 และฝ่ายเลขานุการร่วม (สถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบัน
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ได้ดําเนินการหารือรายละเอียดในการ
ระบบอัตโนมัติ ที่ อก 0803/275 ลงวันที่ จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
12 เมษายน 2565
และเงือ่ นไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรม
2. บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
คอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กับกอง
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ กฎหมาย อก. และได้นําเสนอร่างประกาศคณะกรรมการฯ
ระบบอัตโนมัติ ที่ อก 0803/380 ลงวันที่ ในการประชุมคณะกรรมการ CoRE เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน
18 เมษายน 2565
2565 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะ
กรรมการฯ และจัดทําบันทึก โดยนําเสนอ รศอ.กฤศ (กรรมการ
3. ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ และเลขานุการร่วม) เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนาม
บันทึกเรียน รปอ.หกต. (ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์ความ
ระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) พิจารณาลง
และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง
เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม นามในประกาศ
โครงการลงทุนในระบบ อัตโนมัติ ลงวันที่ 2. รศอ.กฤศ (กรรมการและเลขานุการร่วม) พิจารณาให้
19 เมษายน พ.ศ. 2565
ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รปอ.หกต
3. รปอ.หกต เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศ
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ



1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/460
ลว. 10 พฤษภาคม 2565
2. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/460
ลว. 11 พฤษภาคม 2565
3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/3786
ลว. 24 พฤษภาคม 2565

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทน นายกรัฐมนตรี มีคําสั่งให้กระทรวงคมนาคมเป็น
หน่วยงานหลักรับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
เชิงพาณิชย์ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนํา
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. กร.1 พิจารณาดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้
ประสาน สมอ. เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และและจัดทําบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผศอ. และลงนามในบันทึกนําเรียน ปกอ.ผ่าน รศอ.กฤศ
3. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนําเรียน รวอ.
ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

21

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ.

17

ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจําปีสําหรับ
รถ
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....



หน่วยงาน
อื่น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยู่ระหว่าง
เพื่อส่งไปหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
อื่นโดยตรง
พิจารณา


เห็นชอบ



หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

รับทราบ

1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/582 ลว. 20 มิถุนายน 2565
2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0803/4932 ลว. 21 มิถุนายน 2565

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีประจําปีสําหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดําเนินการ
3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดําเนินการ
4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดําเนินการ
5. กร.1 ได้พิจารณาดําเนินการ และจัดทําบันทึกเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ผศอ. ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนําเรียน ปกอ.
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนําเรียน รวอ.
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

22

แบบฟอร์ม 2
รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อม
มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2564/65

2

รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันแห่งชาติในการขับเคลื่อน
มาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่า
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม











หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/4866 ลว. 5 ต.ค. 64

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน
และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2564/65 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.
ผ่าน รศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/1004
ลว. 7 ต.ค. 64

1. ตามมติที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการเพิ่ม
มูลค่าปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2564 มอบหมายให้ สศอ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทํารายงานความคืบหน้าการ
ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม
2. กร.2 ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย
จัดทําบันทึกเรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตํารวจเอก ธรรมศักดิ์
วิชชารยะ) ประธานคณะทํางานฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน
กรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ

-

หมายเหตุ

23

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

3

ขออนุมัติโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3

4

ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ
อุปทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบ
ลาซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง



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







บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/1148 ลว. 14 ธ.ค.
และ 16 ธ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/6348 ลว. 21 ธ.ค. 64

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง
นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน
รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม.

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลง
นามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุ
สัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล
ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง
นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน
รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม.

-

หมายเหตุ

24

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

5

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจาก
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่ทําหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. .... และร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น
คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

6

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง



บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/1205 ลว. 27 ธ.ค. และ
28 ธ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/....... ลว. ............







หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/1513 ลว. 30 ธ.ค. 64

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลง
นามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุ
สัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล
ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง
นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน
รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม.

-

หมายเหตุ

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ได้รับ
มอบหมายให้จัดทํารายละเอียดวาระการประชุม เรื่อง
การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่า
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ท (การเพิ่มผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์) และเข้าร่วมชี้แจงในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ
ทําเนียบรัฐบาล
2. กร.2 จัดทํารายละเอียดวาระการประชุม
คณะกรรมการฯ นําเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ สศก. กรรมการและเลขานุการฯ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ

25

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

7

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

8

ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสํารองเผื่อ
สภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง



บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/48 ลว. 17 ม.ค.
และ 19 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/386 ลว. 24 ม.ค. 65







บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/85 ลว. 27 ม.ค.
และ 28 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/582 ลว. 1 ก.พ. 65

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกร
หรือหมูป่า ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อ
สํารองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.
ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

หมายเหตุ

26

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

9

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ.
2566-2570)

10

ขออนุมัติดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
ครั้งที่ 1/2565

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง




หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/ว99
ลว. 27 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ที่ อก 0804/ว539
ลว. 28 ม.ค. 65







บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด
ที่ อก 0804/146 ลว. 14 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0804/951 ลว. 14 ก.พ. 65

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

1. ตามที่ สศอ. โดย กร.2 ได้นําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์
(พ.ศ. 2566-2570) ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นสําหรับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
2. กร.2 จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน กสอ./สมอ. หน่วยงาน
ภายนอก และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นต่อ
(ร่าง) แผนฯ

-

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565
ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ
พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.
เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง
นามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

หมายเหตุ

27

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

11

สาธารณรัฐอินเดียเปิดไต่สวนการอุดหนุน
สินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก
ประเทศไทย

12

ผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง


หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/193
ลว. 21 ก.พ. 65







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

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

1. กรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งประกาศเปิดไต่สวน
การอุดหนุนสินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก
ประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด
โครงการที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการให้สิทธิ
ดังกล่าวแก่ผู้ส่งออกสินค้า Saturated Fatty Alcohols
ของไทย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศจะได้รวบรวม
ข้อมูลสําหรับการแก้ต่างและการตอบแบบสอบถาม
กรณีดังกล่าว
2. กร.2 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพทีฎ่เกี่ยวข้องกับน้ํามันปาล์มที่
ถูกกล่าวหา นําเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อลงนามหนังสือเรียนอธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศเพื่อดําเนินการต่อไป

-

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม ในคณะอุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสับปะรด ได้รับมอบหมายให้ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการในปีงบประมาณ
2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 2565 ให้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
สําหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกําหนดจัดประชุม
ในเดือนเมษายน 2565
2. กร.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อดําเนินการต่อไป

-

หมายเหตุ

28

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

13

การเข้าพบและหารือ พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ของประธานชมรมปลูก
ปาล์มน้ํามันแห่งประเทศไทย และแกนนํา
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

14

การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64
ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1
เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1
ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)

หลักฐานการอ้างอิง
อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรค
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การปฏิบัติงาน
ต่อการดําเนินงาน
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง




บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/419 ลว. 28 1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ใน
เม.ย. 65
คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ
ได้รับการประสานจากประธานอนุกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถฯ (พลตํารวจเอก ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง) เพื่อเข้า
ร่วมประชุมหารือร่วมกับแกนนําเกษตรกรเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์ม เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้แทนเกษตรกรรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทั้งปัญหาลานเท
และโรงงานเพื่อกําหนดเป็นข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัด
ปฏิบัติ/ควบคุม/กํากับดูแลลานเทและโรงงาน
2. กร.2 จัดทํารายงานผลการเข้าพบและหารือ เรียน
ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน
ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปตามที่
ได้รับมอบหมาย







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

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64 ของ
เกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และ
เก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม) ของ
พณ. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

หมายเหตุ

สศอ. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ
คณะอนุกรรมการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์ม
ทั้งระบบ
นับเป็นตัวชี้วัดผลผลิต

-

29

ลําดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

หลักฐานการอ้างอิง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง



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

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดําเนินงาน

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม ของ
พณ. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

15

ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2564/65 เพิ่มเติม

16

(ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ําจืด
พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อ
ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES
CoP19)







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

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชี
จระเข้น้ําจืดพันธุ์ไทย (Corcodylus siamensis) ต่อที่
ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES
CoP19) ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน
รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

17

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่อง
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่
1 ของกรมประมง







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

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่อง
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรม
ประมง ของ กษ. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึก
เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ
ครม.

-

หมายเหตุ

30

ลําดับที่

18

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การพิจารณาประเด็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก
หรือที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกัน
อันตรายในประเทศ

หลักฐานการอ้างอิง
อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรค
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การปฏิบัติงาน
ต่อการดําเนินงาน
เจ้าของต้นเรื่อง
การนําเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
อยู่ระหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เห็นชอบ
สศอ. หน่วยงาน
เห็นชอบ
อื่น
เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น เสนอผู้บริหาร อก. การพิจารณา
พิจารณา
โดยตรง


บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/587 ลว. 20 กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน
มิ.ย. 65
ประเด็น การส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัย
สําหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกัน
อันตรายในประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทําบันทึกเสนอ
ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ลงนามบันทึกเรียน ลมอ. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

หมายเหตุ

31

แบบฟอร์ม 2
รายละเอียด : การจัดทานโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2565
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
1 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่
๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/415
ลว. 23 ก.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866
ลว. 23 ก.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866
ลว. 28 ก.ย. 64
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/4864
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๗
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/469
ลว. 18 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959
ลว. 19 ต.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959
ลว. 19 ต.ค. 64
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/5231
ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมือ
อาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards
Strengthening Evidence-Base MSME Policies) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/476
ลว. 20 ต.ค. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1052
ลว. 20 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการยางแห่งประเทศไทยสาหรับร่างบันทึก
ข้อตกลง (MOU) และแผนการดาเนินงานคณะทางาน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT

ไม่มี

บันทึก สศอ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884
ลว. 30 ก.ย. 64
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884
ลว. 30 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4867
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศกับนายชอง อึย-ยง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2

ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN
Collaboration Framework towards
Strengthening Evidence-Base MSME
Policies)

P

3

ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และ
แผนการดาเนินงานคณะทางานขับเคลื่อน
โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็น
ของ สศอ.

P

4

ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศกับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการ

P

P

P

P

ไม่มี

หมายเหตุ

ไม่มี

32

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/898
ลว. 1 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4858
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับการทบทวน
นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมใน
สาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ การผลิตยานยนต์พลังงาน
สะอาด เครื่องจักรกลอัจฉริยะ และดิจิทัลผ่านมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
เขตเศรษฐกิจ Grater Bay Area กับ EEC

ไม่มี

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/442
ลว. 1 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/989
ลว. 4 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาหรับถ้อย
แถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อร่วมแสดง
เจตนารมณ์ในการรับมือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกจากผลกระทบของโควิด -19 รวมทั้งร่วม
ขับเคลื่อนการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
วิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 ของเอเปค เพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม

ไม่มี

ไม่มี

5

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR)
ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเห็นและประเด็นคาถาม

P

6

ความเห็นต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่
หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง)

P

7

ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลง
รัฐมนตรีวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค
ครั้งที่ 27

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/908
ลว. 5 ต.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/908
ลว. 7 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5014
ลว. 14 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวสิ าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

8

ความเห็นต่อร่างเอกสารรายการกิจกรรมเพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์
อาเซียน - อินเดีย

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/911
ลว. 4 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4927
ลว. 7 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารรายการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี
ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้
กิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เทศกาล Startup
อาเซียน-อินเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัมนาความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย

ไม่มี

ไม่มี

P

33

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

9

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกีย่ วข้อง
ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี
พ.ศ. 2565 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

10

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN China Joint Statement on Enhancing Green
and Sustainable Development
Cooperation)

11

รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการด้าน
สารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี
2564 ครั้งที่ 1/2564 และความเห็นของ สศอ.

12

ความเห็นต่อท่าทีไทยสาหรับการประชุม
คณะทางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/461
ลว. 12 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/944
ลว. 15 ต.ค. 64
บันทึก อก. ที่ อก 0806/944
ลว. 19 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผุ้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกีย่ วข้อง ในช่วงที่ไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8
ต.ค. 64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ในส่วนของความคืบหน้าในการดาเนินงานในช่วงที่
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การ
อานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตที่ยงั่ ยืนและครอบคลุมและการเตรียมการด้านพิธี
การ

ไม่มี

ไม่มี

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/938
ลว. 15 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/938
ลว. 19 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5230
ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วย
การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on
Enhancing Green and Sustainable Development
Cooperation)ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19
โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้าน BCG เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/928
ลว. 28 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5234
ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการ
ด้านสารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้ง
ที่ 1/2564 และเสนอความเห็นเกีย่ วกับสารัตถะการเป็น
ประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในส่วน
ของการจัดตั้ง BIMSTEC Start-up Hub รวมทั้งเป็นหน่วย
ปฏิบัติการในสาขาที่ 3 การค้า การลงทุน และการพัฒนา และ
ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนในสาขาที่ 2 ความเชื่อมโยง

ไม่มี

ไม่มี

P

P

P

บันทึก อก. ที่ อก 0806/869
ลว. 28 ก.ย. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4862
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาข้อคิดเห็นของ อก. สาหรับการประชุมคณะทางานร่วม
ระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2

ไม่มี

P

34

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

13

ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัม
นาที่ยงั่ ยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ
วาระปี 2565-2569

P

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/894
ลว. 1 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4857
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาข้อเสนอท่าทีของ อก. ต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วย
การพัมนาที่ยงั่ ยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี
2565-2569

ไม่มี

14

ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้า
โขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2

P

P

P

บันทึก อก. ที่ อก 0806/899
ลว. 1 ต.ค. ๖๔
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4863
ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาข้อเสนอท่าทีของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2

ไม่มี

15

ความเห็นต่อท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง
(Kunming Declaration) สาหรับการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกีย่ วข้อง

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/453
ลว. 8 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/923
ลว. 8 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาข้อความเห็น สศอ. ต่อร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming
Declaration) สาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่
เกีย่ วข้อง

ไม่มี

16

ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อ
จัดทากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ภายใต้องค์การการค้าโลก

P

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/931
ลว. 14 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5051
ลว. 15 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาความเห็นของ อก. ต่อเอกสารและความคืบหน้าของการ
เจรจาเพื่อจัดทากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ภายใต้
องค์การการค้าโลก

ไม่มี

17

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติร่วมระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี
2564-2569) และข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/976
ลว. 26 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5318
ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม

จัดทาข้อคิดเห็นของ อก. ต่อร่างแผนปฏิบัติร่วมระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569)

ไม่มี

18

ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร
ที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
38 และ ครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอด
อาเซียนที่เกีย่ วข้อง

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/486
ลว. 29 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991
ลว. 29 ต.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991
ลว. พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5422
ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะ
รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39
และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกีย่ วข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กรอ.

P

P

หมายเหตุ

ไม่มี

35

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

19

ความเห็นต่อสิงคโปร์ขอเพิ่มตาแหน่งนักการทูต
จาก Economic Development Board

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/518
ลว. 16 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/1053
ลว. 17 พ.ย.64
หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/5744
ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับสิงคโปร์ขอ
เพิ่มตาแหน่งนักการทูตจาก Economic Development
Board

ไม่มี

20

ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agree
Minutes) สาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ 4

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/488
ลว. 29 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/992
ลว. 29 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/55356
ลว. 1 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างบันทึก
การประชุม (Agreed Minutes) สาหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทยเวียดนาม ครั้งที่ 4

ไม่มี

21

ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/519
ลว. 16 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054
ลว. 17 พ.ย.64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054
ลว. 18 พ.ย.64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5922
ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่
54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

22

ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed
Minutes) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/525
ลว. 22 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073
ลว. 22 พ.ย.64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073
ลว. 22 พ.ย.64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5924
ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes)
ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ
ภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

36

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

23

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้าง ประจาปี พ.ศ. 2564 (Memorandum
of Understanding on the cooperation on
Projects of the Mekong - Lanchang
Cooperation Special Fund 2021)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/477
ลว. 20 ต.ค. 64บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/961 ลว. 25 ต.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961
ลว. 26 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5393
ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจาปี พ.ศ.
2564 (Memorandom of Understanding on the
cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang
Cooperation Special Fund 2021) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

24

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR)
ภายใต้ WTO ของมอริเซียส ความเห็นและ
ประเด็นคาถาม

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/484
ลว. 28 ต.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/990
ลว. 29 ต.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5352
ลว. 1 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นคาถามต่อกระทรวงพาณิชย์
สาหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ
มอริเซียส เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมระหว่างไทยและมอริเชียสต่อไป

ไม่มี

ไม่มี

25

ความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/493
ลว. 1 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998
ลว. 1 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998
ลว. 3 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5419
ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 โดยเฉพาะการส่งเสริม
การพัฒนา Startup และ SMEs รวมถึงความร่วมมือระหว่าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

26

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR)
ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ความเห็น
และประเด็นคาถาม

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/496
ลว. 3 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1007
ลว. 3 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5404
ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับการทบทวน
นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ใน
ส่วนของนโยบาย กฎระเบียบ ตัวชี้วดั และการจัดลาดับ
ความสาคัญของสาขาอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้า และ
การลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

37

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

27

ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะ
รับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32
และการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/500
ลว. 5 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020
ลว. 8 พ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020
ลว. 9 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5764
ลว. 18 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรอง
ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค สาหรับ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ของโควิด-19และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

28

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR)
ภายใต้ WTO ของบาห์เรน ความเห็นและ
ประเด็นคาถาม

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/512 ลว.
11 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1141
ลว. 11 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นคาถามต่อกระทรวงพาณิชย์
สาหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ
บาห์เรน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคานวณสัดส่วน
มูลค่าเพิ่มภายใต้กฎถิ่นกาเนิดสินค้าหกไทยและบาห์เรนจะรื้อ
ฟื้นการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีในอนาคต

ไม่มี

ไม่มี

29

ความเห็นต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรม
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/530
ลว. 25 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1083
ลว. 25 พ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5934
ลว. 30 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นคาถามต่อกระทรวงพาณิชย์
สาหรับร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในการ
ผลักดันสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก่ ยานยนต์
สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ เภสัช
ภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเซมิคอนดัก
เตอร์ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มี

ไม่มี

30

ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความ ตก
ลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดง
เจตจานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้าน
รถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/497
ลว. 3 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1011
ลว. 4 พ.ย. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1011
ลว. 5 พ.ย. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5502
ลว. 9 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วย
การต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจานงว่าด้วยการพัฒนา
ความร่วมมือด้านรถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

38

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

31

ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส (ค.ศ. 2021-2023)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/503
ลว. 9 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1029
ลว. 9 พ.ย 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5534
ลว. 10 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ.2021-2023) ใน
ส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ อุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนาไปสู้การพัฒนาอุตสาหกรรม
ร่วมกัน

ไม่มี

ไม่มี

32

ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทาความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา

P

P

P

บันทึก อก. ที่ อก 0806/(ล) 42
ลว. 9 พ.ย 64
หนังสือ อก. ที่ อก0806/5763
ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทาความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

33

ความเห็นต่อการจัดทาร่างเอกสาร TOR สาหรับ
การฟื้นเจรจาความตกลง FTA ไทย - EFTA

P

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/30
ลว. 25 พ.ย 64,
หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/(ล) 47
ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสาร TOR สาหรับการฟื้นเจรจาความตกลง FTA ไทย EFTA ฉบับแก้ไขเพิ่มโดย EFTA

ไม่มี

ไม่มี

34

สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐ
ภาคีพิธสี ารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การ
ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA
3) และการประชุมอืน่ ที่เกีย่ วข้อง ณ เมืองกลาส
โกว์ สหราชอาณาจักร และข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/432
ลว. 26 พ.ย 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1086
ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสาหรับสรุปผลการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การ
ประชุมรัฐภาคีพิธสี ารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การ
ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการ
ประชุมอืน่ ที่เกีย่ วข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ใน
ประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

35

ความเห็นต่อร่างพระราชกาหนดพิกดั อัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกาหนด
รวม 26 ฉบับ

P

P

P

บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/30
ลว. 26 พ.ย. 64
บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48
ลว. 26 พ.ย. 64
บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48
ลว. 29 พ.ย. 64
หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6078
ลว. 7 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างพระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออก
ตามพระราชกาหนด รวม 26 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

39

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

36

ข้อคิดเห็นต่อความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนระหว่างสานักงานการค้าและ
เศรษฐกิจ (ไทเป) กับสานักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย

P

37

ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน
พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับ
ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector
Brief : Manufacturing Sector) และข้อคิดเห็น
ของ สศอ.

P

38

ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกีย่ วข้อง

P

39

ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอหลักการการเจรจา
ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและ
เอกสารอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องภายใต้การประชุม CCA
ของสานักเลขาธิการอาเซียน และข้อคิดเห็นของ
สศอ.

P

40

ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความ
โปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

P

บันทึก กท. ลับ ที่ 0806/72
ลว. 8 ธ.ค. 64
บันทึก สศอ. ลับ ที่ 0806/49
ลว. 9 ธ.ค. 64
หนังสือ อก ลับ ที่ 0806/6136
ลว. 9 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดเห็น
ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง
สานักงานการค้าและเศรษฐกิจ (ไทเป) กับสานักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย

ไม่มี

P

บันทึก กท. ที่ 0806/567
ลว. 17 ธ.ค. 64
หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332
ลว. 17 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อยสาหรับร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน
พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับภาคการ
ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief :
Manufacturing Sector)

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/575
ลว. 21 ธ.ค. 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1191
ลว. 21 ธ.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/991
ลว. 22 ธ.ค. 64
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/6472
ลว. 28 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38
และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกีย่ วข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

P

P

บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/34
ลว. 17 ธ.ค. 64
หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/53
ลว. 20 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมการค้าระหว่างประเทศสาหรับต่อร่าง
ข้อเสนอหลักการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียนและเอกสารอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องภายใต้การประชุม CCA
ของสานักเลขาธิการอาเซียน

ไม่มี

P

P

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/453
ลว. 3 ธ.ค. 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1257
ลว. 8 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความโปร่งใสใน
กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1)
การประชุม/รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง 2) การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจ และ 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

P

P

หมายเหตุ

ไม่มี

40

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

41

ความเห็นเกีย่ วกับการลงทุนของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P.

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1128
ลว. 9 ธ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6170
ลว. 13 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นเกีย่ วกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P. เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
ภูมิภาคเอเชียใต้และจากัดการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มทุน
ต่างชาติให้อยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกีย่ วข้องควร
พิจารณากฎเกณฑ์และมาตรการที่มีความจาเป็นควบคู่ไปด้วย

ไม่มี

42

ความเห็นเกีย่ วกับการลงทุนของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity
Partners V Limited

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1200
ลว. 23 ธ.ค. 64
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6424
ลว. 24 ธ.ค. 64
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นเกีย่ วกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited
เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กจิ การที่อยูร่ ะหว่างการขยาย
กิจการในกลุ่มบริษัทที่กาลังเติบโต และการเข้าลงทุนของ
กองทุนข้างต้นในสาขาเป้าหมายจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ภาคอุตสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ เพื่อจากัดการเข้าซื้อกิจการของ
กลุ่มทุนต่างชาติให้อยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสม

ไม่มี

43

การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่อปุ ทาน

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/569
ลว. 17 ธ.ค. 2564
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180
ลว. 21 ธ.ค. 2564
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180
ลว. 21 ธ.ค. 2564
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6473
ลว. 28 ธ.ค. 2564

เสนอข้อคิดเห็น เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

44

การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/583
ลว. 24 ธ.ค. 2564
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1450
ลว. 24 ธ.ค. 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย ให้กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ

ไม่มี

45

ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน
พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับ
ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector
Brief : Manufacturing Sector)

P

P

P

บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 2564 เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน
หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332
พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับภาคการ
ลว. 17 ธ.ค. 2564
ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief :
Manufacturing Sector) ให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ไม่มี

P

หมายเหตุ

41

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

46

ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint
Press Statement) สาหรับการเยือน ประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
และความเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/5 ลว. 6 ม.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/14 ลว. 7 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/96 ลว. 10 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สาหรับการ
เยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ไม่มี

47

ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13
ลว. 11 ม.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/25
ลว. 12 ม.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/25 ลว. 14 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/250 ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

48

ข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการจัดทาข้อเสนอ
ท่าทีไทยสาหรับการเจรจาด้านการลงทุนภายใต้
ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก
0806/23 ลว. 8 ม.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก
0806/67 ลว. 19 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทาข้อเสนอท่าทีไทยสาหรับการ
เจรจาด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

ไม่มี

49

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้าง ประจาปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาประเทศไทย

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1272
ลว. 30 ธ.ค. 64
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1232
ลว. 4 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/42
ลว. 6 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจาปี พ.ศ.
2565 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอค
อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาประเทศไทย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

ไม่มี

42

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

50

ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้
กรอบเอเปค และความเห็นของ สศอ.

P

51

ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (United Nations Sustainable
Development Cooperation Framework UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลาไทยกับสหประชาชาติ
วาระปี 2565 - 2569

P

52

ความเห็นต่อข้อสงวน ข้อยืดหยุน่ และ/หรือ
ระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณี
ความตกลง CPTPP ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับ อก.

P

53

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade
Policy Review: TPR) ของปานามา

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/79
ลว. 27 ม.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536
ลว. 28 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
ข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค เกีย่ วกับการใช้
งบประมาณในรูปแบบของการออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน BCG Model และ
การดาเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2
ลว. 5 ม.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6
ลว. 6 ม.ค. 65
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6
ลว. 7 ม.ค. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/134
ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (United Nations Sustainable Development
Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทย
กับสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/3 ลว. 6 ม.ค. 2565 เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับข้อสงวน ข้อ
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/8 ลว. 6 ม.ค. 2565 ยืดหยุน่ และ/หรือระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับ
บันทึก อก. ที่ อก 0806/8 ลว. 10 ม.ค. 2565 พันธกรณีความตกลง CPTPP
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/256
ลว. 19 ม.ค. 2565 และเรื่องเดิม

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/10
ลว. 10 ม.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/24
ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR)
ของปานามา

หมายเหตุ

ไม่มี

ไม่มี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

54

ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 10

P

P

55

ข้อคิดเห็นประกอบการประเมิน Medium-Term
Programme Framework (MTPF) 2018-2021
ของ UNIDO และความเห็นของ สศอ.

P

56

ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11

P

57

ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็นภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดาเนินการกับ
มาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับสินค้าจาเป็นภายใต้
แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วง
โซ่อปุ ทานของอาเซียนฯ

P

P

58

ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
(AANZFTA)

P

P

P

P

P

P

P

หลักฐานการอ้างอิง

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/17
ลว. 13 ม.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32
ลว. 14 ม.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32
ลว. 17 ม.ค. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/251
ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี+
K61:K62

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ไม่มี

บันทึก กท. ที่ 0806/18 ลว. 13 ม.ค. 65
เสนอความเห็นต่อ อทป.อต. สาหรับข้อคิดเห็นประกอบการ
หนังสือ สศอ. ที่ 0806/45 ลว. 17 ม.ค. 65 ประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF)
และเรื่องเดิม
2018-2021 ของ UNIDO

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/48
ลว. 1 ก.พ. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/95
ลว. 2 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/872
ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/68
ลว. 10 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/172
ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การดาเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับสินค้าจาเป็น
ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อปุ ทานของอาเซียน

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/77 ลว. 14 ก.พ. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก
0806/186 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยให้ความเห็นต่อเอกสารจานวน 4
ฉบับที่ใช้สาหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงการค้า

ไม่มี

44

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

59

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว
เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญ
ติบโตและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2566-2570
(ระยะ 5 ปี)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/89
ลว. 21 ก.พ. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/177
ลว. 22 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112
ลว. 23 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดเห็น
ต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญติบโตและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี
2566-2570 (ระยะ 5 ปี)

60

ความเห็นต่อร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน
(ACFTA)

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59
ลว. 4 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145
ลว. 7 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับร่าง
เอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้า
อาเซียน - จีน (ACFTA) โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่เกีย่ วข้อง
ได้แก่ สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มเติมสาขาแพทย์ทางไกลหรือ
โทรเวช สาขาเศรษฐกิจสีเขียว เพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม และสาขาความร่วมมือข้ามสาขา เพิ่มเติม
การศึกษาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อบูรณา
การยกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มี

61

ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทารายงายเขต
เศรษฐกิจ (IERs) สาหรับการจัดทารายงาน
นโยบายเศรษฐกิจเอเปค ประจาปี 2565 เรื่อง
การปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/135
ลว. 11 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/929
ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นโยบายลด
ผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด และ BCG Economy
Model ของ อก. เสนอต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปโครงสร้างและการ
ฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง

ไม่มี

62

ความเห็น/ข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมเป็น
Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน:
ความสาคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค
เอเปค

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/150
ลว. 15 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1001
ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับการ
เข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน:
ความสาคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค พร้อมทั้ง
เสนอโครงการ Regional Workshop: ASEAN-Korea
Dialogue for E-Waste Management ที่ อก. โดย สศอ.
ร่วมกับ สฟอ. ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-สาธารณะรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอด/ขยายไปยังสมาชิก
เขตเศรษฐกิจเอเปคได้ต่อไป

ไม่มี

หมายเหตุ

45

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

63

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติ เพื่อเตรียมกการจัดประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกีย่ วข้อง
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/167
ลว. 22 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับรายงานสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมกการจัดประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกีย่ วข้อง ในช่วงที่ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่
1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.30-16.30 น.
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) และการ
รายงานผลการดาเนินงานของ สศอ. ทีเกีย่ วข้องกับด้าน
สารัตถะและการประชาสัมพันธ์

ไม่มี

64

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166
ลว. 18 ก.พ. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166
ลว. 21 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1243
ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

65

ความเห็นต่อข้อมูลและข้อเสนอสาหรับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา ครั้งที่ 2

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/192
ลว. 25 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1247
ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ
สาหรับการดาเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเคนยา
ได้แก่ การจัดทาบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ด้านเหมืองแร่และ
มาตรฐาน และ ข้อเสนอความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป การเจียระไนพลอย และ SMEs

ไม่มี

66

ความเห็นต่อการจัดทาและลงนามเอกสาร
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของ
สัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่าง
อาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของสานักเลขาธิการ
อาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/33
ลว. 26 ม.ค. 65
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84
ลว. 27 ม.ค. 65
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84
ลว. 1 ก.พ. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/867
ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการจัดทาและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่
1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract)
ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของสานักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ
ARISE Plus เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

P

หมายเหตุ

ไม่มี

46

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

67

ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท ทรัสส์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหราช
อาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็น
ทางการ

P

68

ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อ
ดาเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพ
ยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to
Implement the ASEAN-EU Strategic
Partnership (2023-2027) และข้อคิดเห็นของ
สศอ.

P

69

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนิน
ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร
ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to
Implement the ASEAN-United Kingdom
Dialogue Partnership (2022-2026) และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P

70

ความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 2

P

71

ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ-คาซัคสถาน และความเห็นของ สศอ.

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/35
ลว. 27 ม.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86
ลว. 27 ม.ค. 65
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86
ลว. 28 ม.ค. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/871
ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/52 ลว. 2 ก.พ. 65 เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/104 ลว. 2 กพ. 65 เอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/676 ลว. 3 ก.พ. 65 อาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to
และเรื่องเดิม
Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (20232027)

ไม่มี

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/53 ลว. 2 ก.พ. 65 เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/103 ลว. 2 กพ. 65 แผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนหนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/675 ลว. 3 ก.พ. 65 สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to
และเรื่องเดิม
Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue
Partnership (2022-2026)

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/63
ลว. 11 ก.พ. 65
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133
ลว. 10 ก.พ. 65
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133
ลว. 11 ก.พ. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1085
ลว. 22 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของ
การประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก0806/94
ลว. 23 ก.พ. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/208
ลว. 24 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน

ไม่มี

P

P

เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท
ทรัสส์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหราช
อาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

ไม่มี

47

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

72

ความเห็นต่อข้อมูลความคืบหน้าการดาเนินงาน
เพื่อเตรียมการด้านสารัตะสาหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทยเวียดนาม ครั้งที่ 4

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก
0806/116 ลว. 7 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก
0806/247 ลว. 8 มี.ค. 65หนังสือ อก. ด่วน
มาก ที่ อก
0806/1488 ลว. 9 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับข้อมูลความ
คืบหน้าการดาเนินงาน และประเด็นปัญหาอุปสรรคทาง
การค้าที่คาดว่าเวียดนามอาจหยิบยกขึ้นหารือเพื่อเตรียมการ
ด้านสารัตะสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
(JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

ไม่มี

73

ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียน
บวกสาม ค.ศ.2023-2027

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/119 ลว. 9 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/95 ลว. 9 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/1510 ลว. 10 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับช
ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ.
2023-2027

ไม่มี

74

ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็นภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดาเนินการกับ
มาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับสินค้าจาเป็นภายใต้
แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วง
โซ่อปุ ทานของอาเซียนฯ

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างบัญชีรายการสินค้าจาเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่า
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่อปุ ทานของอาเซียนในพิกดั อัตราศุลกากรที่
เกีย่ วข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม

ไม่มี

75

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุม (Agreed Minutes) สาหรับการ
ประชุมคณกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทยเวียดนาม ครั้งที่ 4

P

P

บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก
0806/126 ลว. 14 มี.ค. 65หนังสือ สศอ.
ด่วนมาก ที่ อก
0806/288 ลว. 14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed
Minutes) สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
(JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เกีย่ วกับเอกสาร จานวน 4
ฉบับที่ใช้สาหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงฯ

ไม่มี

หมายเหตุ

48

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

76

ความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการ
เจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ATIGA)

P

P

77

ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจา
ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
(Upgraded ATIGA)

P

78

ความเห็นต่อร่างบันทึก (Record of
Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวาง
ซีจะหยิบยกในการประชุมคณะทางานไทย กวางซี ครั้งที่ 4

P

P

79

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา
สาธารณรัฐอินเดีย

P

P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/141 ลว. 24 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/307 ลว. 25 มี.ค. 65บั
นทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307
ลว. 28 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/1888 ลว. 28 มี.ค.65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจา
ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และ
ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145
ลว. 25 มี.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/327
ลว. 25 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

ความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับเอกสาร
ข้อเสนอแนะแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/97
ลว. 28 ก.พ. 65
บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/203
ลว. 1 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/1296
ลว. 2 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างบันทึก
(Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่าย
กวางซีจะหยิบยกในการประชุมคณะทางานไทย - กวางซี ครั้ง
ที่ 4 ในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของไทย
ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่
ยานยนต์และชิ้นส่วน เภสัชภัณฑ์เพื่อการแพทย์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่มี

ไม่มี

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/104
ลว. 2 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222
ลว. 3 มี.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222
ลว. 4 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1456
ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม
และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

ไม่มี

P

49

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

80

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade
Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ความเห็นและประเด็นคาถาม

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235
ลว. 4 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1812
ลว. 7 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็น/ประเด็นคาถาม โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการส่งเสริมการลงทุน
รวมถึงข้อกาหนดของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อใช้ประกอบการ
วางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไม่มี

ไม่มี

81

ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/243
ลว. 7 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1437
ลว. 8 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุด
ยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027 โดยเพิ่มเติมในส่วน
ของความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน

ไม่มี

ไม่มี

82

ข้อมูลและประเด็นหารือสาหรับการประชุมผู้นา
บิมเทค ครั้งที่ 5 และความเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/260 ลว.
10 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1590 ลว.
14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูลและ
ประเด็นหารือาหรับการผระชุมผู้นาบิมเทค ครั้งที่ 5 เกีย่ วกับ
ความร่วมมือการค้า การลงทุน และการพัฒนา สาขาย่อยการ
เจรจา BIMSTEC FTA ที่ได้มีแผนดาเนินงานศึกษาวิเคราะห์
โอกาสการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรและผลกระทบของ
สินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั
ภาคอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

83

ความเห็นต่อร่างแถลงการณืร่วมรัฐมนตรีการค้า
เอเปค ปี 2565 (Zero Draft)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127
ลว. 15 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/290
ลว. 15 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกราเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero
Draft)ในส่วนของประเด็นสาคัญ "Open to All Oportutities"
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดทา
ความตกลงการค้าเสรีเอเปค (FTAAP)

ไม่มี

ไม่มี

84

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade
Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของปากีสถาน
ความเห็นและประเด็นคาถาม

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/129
ลว. 17 มี.ค. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/305
ลว. 18 มี.ค.65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review :TPR)
เกีย่ วกับความชัดเจนของอากรตามกฎหมาย (Regulatory
Duty: RD) และภาษีศุลกากรเพิ่ม (Addition Custom Duty:
ACD) เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางเจรจาจัดทาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน

ไม่มี

ไม่มี

50

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

P

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/289 ลว.
18 มี.ค. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1714 ลว.
22 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างแผน
ความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027)
โดยเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความ
ร่วมมือกับมองโกเลีย อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินการตามแผนงาน

ไม่มี

ไม่มี

85

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

P

86

ความเห็นต่อผลการประชุมคณะทางานร่วม
ระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย
ครั้งที่ 2

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/100
ลว. 1 มี.ค. 65
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/217
ลว. 2 มี.ค. 65
บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/217
ลว. 3 มีค. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1455
ลว. 9 มีค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างไทย
กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

87

ข้อคิดเห็นต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วสิ ัยทัศน์
ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุด
ยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022 และ
ความเห็นของ สศอ.

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/103
ลว. 2 มี.ค. 65
บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/223
ลว. 3 มี.ค. 65
หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1333
ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดเห็น
ต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วสิ ัยทัศน์ร่วม (Joint Vision
Statement) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ
ค.ศ. 2022

ไม่มี

88

ความเห็นต่อสหพันธ์รัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้า
ร่วมงาน Industrial International Fair
(INNOPROM) ครั้งที่ 12

P

P

P

บันทึก กท. ที่ อก 0806/136
ลว. 18 มี.ค. 65
บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/291
ลว. 21 มี.ค. 65
บันทึก อก ที่ อก 0806/291
ลว. 22 มี.ค. 65
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อก. สาหรับการเข้าร่วมงาน
Industrial International Fair (INNOPROM) ครั้งที่ 12

ไม่มี

51

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

89

ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นา ครั้งที่ 13
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT
Summit)

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นา ครั้งที่ 13 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th
IMT-GT Summit) เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

90

ความเห็นต่อการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิด
สินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่องการปรับโอนพิกดั
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากฉบับปี 2002 เป็น
ฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะราย
สินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อการปรับโอนพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมน์
จากฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะ
รายสินค้าภายใต้ AJCEP เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

91

ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือในโอกาส
การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูลและ
ประเด็นหารือในโอกาสเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ใน
ประเด็นการยกระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า นโยบาย
เศรษฐกิจ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups

ไม่มี

92

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

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่าง
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
(ค.ศ. 2023-2027) ในประเด็นการเพิ่มเติมสาขาสาคัญภายใต้
ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิต ได้แก่ ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และ
เคมีภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือภายใต้
เกษตรกรรมในส่วนของการเพิ่มผลิตภาพด้านการเกษตร

หมายเหตุ

ไม่มี

52

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

93

ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้า
เอเปค ปี 2565 (Second draft)

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 โดย
เพิ่มเติมในประเด็นการดาเนินภารกิจด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืนร่วมกับสมาชิกเอเปค ได้แก่ กลุ่มหารือ
สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue : AD)
และกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical
Dialogue : CD)

94

ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR)
ครั้งที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนส
ไตน์

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
การทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐ
สวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์

ไม่มี

95

ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกากับดูแลเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย
(Regulatory Approaches to the Circular
Economy)

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับข้อคิดเห็นต่อ
เอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการกากับดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและ
รัสเซีย (Regulatory Approaches to the Circular
Economy)

ไม่มี

96

ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อ
จัดทากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ภายใต้
องค์การการค้าโลก

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับความคืบหน้าของ
การเจรจาเพื่อจัดทากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ภายใต้องค์การการค้าโลก

ไม่มี

97

ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการดาเนินงาน
ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ
JETCO

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดเห็น
ต่อร่างข้อเสนอแผนการดาเนินงานระหว่างไทยกับสหราช
อาณาจักรภายใต้กรอบ JETCO

ไม่มี

P

หมายเหตุ

ไม่มี

53

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

98

ความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการ
ก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan
Center: AJC)

P

P

P

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก
เสนอความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์
0806/218 ลว. 10 พ.ค. 65
อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center: AJC) เพื่อ
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
0806/471 ลว. 11 พ.ค. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/471 ลว. 11 พ.ค. 65หนังสือ อก. ด่วน
ที่สุด ที่ อก 0806/3777 ลว. 24 พ.ค. 65
และเรื่องเดิม

ไม่มี

99

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าเศรษฐกิจ
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ในระยะ 5 ปี

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าน
เศรษฐกิจการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยดับญี่ปุ่นใน
ระยะ 5 ปี เกีย่ วกับการปรับโอนพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมน์
จากฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะ
รายสินค้าภายใต้ AJCEPเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

100 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการหารือสาหรับ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการเยือนราชอาณา
จักไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.
ลาว และคณะ

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
ประกทบการหารือสาหรับนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการ
เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
สปป.ลาว ในประเด็นการยกระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า
นโยบายเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups

ไม่มี

101 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบท่าทีไทย
สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
(JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอืน่ ๆ
ที่เกีย่ วข้องเกีย่ วกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้าน
การเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของทั้งสองฝ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

หมายเหตุ

ไม่มี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

102 ความเห็นต่อร่างเอกสาร Working zero draft
ของ Bangkok Goals on BCG Economy

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างเอกสาร
Working zero draft ของ Bangkok Goals on BCG
Economy ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืน ร่วมกับ
สมาชิกเอเปค ภายใต้กลไกการประชุมกลุ่มการหารือสาขา
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรม
เคมี ภายใต้คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้
BCG

ไม่มี

ไม่มี

103 ความเห็นต่อประเด็นการหารือสาหรับการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ครั้งที่
2/2565 และการประชุมที่เกีย่ วข้องภายใต้กรอบ
เอเปค

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับประเด็นหารือใน
ส่วนที่เกีย่ วข้องสาหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
การค้าและการลงทุน ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่
เกีย่ วข้องภายใต้กรอบเอเปค ในหัวข้อที่ 17: Non-paper ของ
ออสเตรเลีย เรื่องข้อเสนอแนะต่อการจัดทารายการสินค้า
สิ่งแวดล้อมใหม่เพื่อใช้อา้ งอิง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะสาหรับการอ้างอิงโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพัน
สาหรับการดาเนินงานสินค้าสิ่งแวดล้อม

ไม่มี

ไม่มี

104 ความเห็นต่อการประชุมคณะทางานเรื่องการ
ภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
(WTO) ของสหภาพคอโมโรส ครั้งที่

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สาหรับการประชุม
คณะทางานเรื่องการภาคยานุวตั ิเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลก (WTO) ของสหภาพคอโมโรส ครั้งที่ 7 ในประเด็นที่ สศอ.
ยินดีเป็นหน่วยดาเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมในสาขาเกษตรแปรรูปกับ
สหภาพคอโมโรส

105 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
สารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่
28 และการประชุมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ครั้งที่
1/2565

P

P

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/236 ลว. รายงานผู้บริหาร อก. สาหรับการประชุมคณะอนุกรรมการ
19 พ.ค. 65
ด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีวสิ าหกิจ
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/465 ลว. ขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมอืน่
20 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา13.30 - 15.00 น.
ฝ่านประชุมออนไลน์ Zoom เกีย่ วกับมาตรการช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากสมาชิกเอเปคและไทย
ในประเด็น BCG Model

P
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

106 ความเห็นต่อขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี 2565 และ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเป
คประจาปี 2565 และเอกสารที่เกีย่ วข้อง เพื่อร่วมแสดง
เจตนารมณ์ในการอานวยความสะดวกทางการค้า และสร้าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถาน
กาณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
เอเปค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

107 ข้อมูลประกอบและประเด็นสาคัญสาหรับการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 28
และความเห็นของ สศอ.

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
ประกอบและประเด็นสาคัญสาหรับการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 28 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลภูมิหลัง
และสถานะการดาเนินงาน และ 2) ประเด็นที่สาคัญ/หรือ
ประสงค์จะผลักดัน ได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาตามนโยบาย
BCG Economy Model

108 ความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
คมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

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

P

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

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
รายการสินค้าที่ต้องการให้ไทยเรียกร้องเพิ่มเติม (Request
List) ภายใต้ FTA ไทย-ตุรกี

ไม่มี

P

หมายเหตุ
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

110 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับ
รัฐมนตรีสาหรับการประชุมประจาปีของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอส
แคป) สมัยที่ 78

P

P

P

111 ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างรายงาน VNR ฉบับไม่เป็น
ทางการประจาปี 2565 และข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานะการขับเคลื่อน SDGs ในส่วนที่เกีย่ วข้อง
และความเห็นของ สศอ.

P

P

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

P

P

P

113 ข้อคิดเห็นต่อการจัดทาแผนปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคามั่นโดยสมัคร
ใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568) และ
ความเห็นของ สศอ.

P

P

P

114 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการดาเนินงาน
ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ
JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 และ
ความเห็นของ สศอ.

P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดต่อ
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมประจาปีของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
สาหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 78

ไม่มี

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

เสนอความเห็นต่อ กยผ.สปอ. สาหรับโครงร่างรายงาน VNR
ฉบับไม่เป็นทางการประจาปี 2565 และข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานะการขับเคลื่อน SDGs และประเด็นที่เกีย่ วข้องเพื่อนาส่ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

ไม่มี

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดต่อ
ร่างเอกสาร ASEAN-Germany Partnership Practical
Cooperation Areas (ค.ศ. 2023-2027)

ไม่มี

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อคิดต่อ
การจัดทาแผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและ
คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568)

ไม่มี

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

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ข้อคิดต่อร่างข้อเสนอแผนการดาเนินงานระหว่างไทยกับส
หราชอาณาจักรภายใต้กรอบ JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วม
ของการประชุม JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1

ไม่มี

หมายเหตุ
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

115 ร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

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

P

P

P

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

ความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับข้อมูล
ประกอบการประชุมสาหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น
ครั้งที่ 37 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี ครั้งที่ 26 ในการจัดทาข้อมูลและประเด็นที่เกีย่ วข้อง
กับ อก. อาทิ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และประเด็นที่
เห็นควรหยิบยกในช่วงการประชุม

ไม่มี

เสนอความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และจะนาประเด็นที่เกีย่ วข้องมาพิจารณา
ดาเนินการต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

117 ความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

P

P

P

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

หมายเหตุ

ลง

-
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

118 ความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์วา่ ด้วยกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อ
ความเจริญรุ่งเรือง (Statement on Indo-Pacific
Economic Framework for Prosperity)

P

P

P

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

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์วา่ ด้วยกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
(Statement on Indo-Pacific Economic Framwork fro
Prosperity) ในประเด็นความร่วมมือทางการค้าและความ
ร่วมมือด้านพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

119 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุม
คณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7

P

P

P

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/538 ลว. 1 มิ.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก
0806/4371 ลว. 2 มิ.ย. 65
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างแถลง
ข่าวร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ในประเด็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ
MLC (ค.ศ. 2023 - 2027) และการสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงรูปแบบใหม่

120 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฎาน ครั้งที่ 4 และ
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง

P

P

P

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 2 เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
มิ.ย. 65
(JTC) ไทย-ภูฎาน ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 6 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มิ.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4432 ลว.
7 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม

121 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
ครั้งที่ 7

P

P

P

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/548
ลว. 6 มิ.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4447
ลว. 8 มิ.ย. 65
และเรื่องเดิม

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หมายเหตุ

เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ได้แก่
1) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง และ 2) ร่างรายงานความคืบหน้า
ประจาปี ค.ศ. 2021 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี
ของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (ค.ศ. 2018 - 2022)
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

122 ความเห็นต่อร่างพิธสี ารว่าด้วยการทบทวนบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไก
การหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี

P

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

P

124 ข้อคิดเห็นอร่างเอกสาร Thailand - Unites
States Joint Communique และความเห็นของ
สศอ.

P

125 ข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการ
เปิดตลาด (Offer Lists) รายการสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย สาหรับการประชุมเจรจา
FTA ไทย-ตุรกี และความเห็นของ สศอ.

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง

P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

P

P

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576
ลว. 16 มิ.ย. 65
บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576
ลว. 17 มิ.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4934
ลว. 21 มิ.ย. 65
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างพิธสี ารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
มองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคี เนื่องจากเป็นการปรับปรุงกลไกการหารือให้มีความ
ยืดหยุน่ สอดคล้องกับโครงสร้างของส่วนราชการของคู่ภาคี
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

P

P

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/610
ลว. 24 มิ.ย. 65
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5344
ลว. 28 มิ.ย. 65
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสาหรับการลงทุนของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน KV Asia Capital II
L.P. ซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กจิ การ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดกลางและขนาดย่อมที่กาลังเติบโต
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงช่วยฟื้นฟูธรุ กิจที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
และเสนอสาขาการลงทุนในสาขาการผลิตและบริหารธุรกิจ
เพิ่มเติม

P

P

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

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสาหรับร่างเอกสาร
Thailand - Unites States Joint Communique

ไม่มี

บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/289
ลว. 16 มิ.ย. 65
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/577
ลว. 17 มิ.ย. 65
และเรื่องเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ข้อคิดต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาด (Offer
Lists) รายการสินค้าอุตสาหกรรมของไทย สาหรับการประชุม
เจรจา FTA ไทย-ตุรกี

ไม่มี

หมายเหตุ

60

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง/ประเด็น
เจ้าของต้นเรื่อง
สศอ. หน่วยงาน
อื่น

126 ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทาความตกลง
การค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่ง
ยุโรป (EFTA)

P

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

P

128 ความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจานง (Letter
of Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขา
เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม
สื่อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

P

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
การนาเสนอ ผศอ.
การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
เห็นชอบ
เห็นชอบ
อยูร่ ะหว่าง เห็นชอบ รับทราบ
เพื่อส่งไป
เสนอผู้บริหาร
การ
หน่วยงานอื่น
อก. พิจารณา พิจารณา
โดยตรง
P

P

P

P

P

หลักฐานการอ้างอิง

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/11
เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทาความตกลงการค้า
ลว. 16 มิ.ย. 65
เสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เพื่อ
บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
0806/(ล) 47 ลว. 16 มิ.ย. 65
บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/47
ลว. 17 มิ.ย. 65
หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/4933
ลว. 21 มิ.ย 65
และเรื่องเดิม

ไม่มี

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

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
ความเห็นต่อการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีแห่งยุโรป
(The European Free Trade Association:EFTA) รอบแรก
(1st Round) ในส่วนของการประเมินแนวทาง/ท่าทีสาหรับ
การประชุมเจรจา FTA ไทย - EFTA รอบแรก

ไม่มี

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

เสนอความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of
Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม
สื่อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

หมายเหตุ

61

ภาคผนวก ข
ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปี 2565
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดําเนินงานและการรวบรวม
ข้อมูล
กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบการดําเนินงานที่นําไปสู่
ความสําเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บท
วิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue)
ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ
-วัดจากจํานวน

ทั้งปี
1,000,000

1

1

1

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
900,000

900,000

90

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของ
โครงการ)
1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
2. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3 จํานวน 250,000 บาท (สอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2565

แผน

63

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมจํานวน 8 ฐาน
-ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การจัดทําบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ
กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
-วัดจากจํานวน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
9
เดือน

7

7

1

-

0

100

ฐานข้อมูล

72

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา-อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

56

88 157.1

2

2

100

1

1

100

ข่าว

2
ฉบับ

2
ครั้ง

64

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

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

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมหลัก โครงสร้างฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม
อาหาร
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย
-1 ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการตลาด
-1 ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร
-1 ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
-1 ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติ
-1 ฐาย

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,125,000 1,125,000
1

-

90

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

0

ฐาน
ปัญหา-อุปสรรค
1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน

-

0

-

0

-

0

-

0

ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงาน ข่าว บทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา
-1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม
-1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ
สัญญาณเตือนภัย
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส
-3 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่
-2 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม
-1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก
-2 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ
-2 ฉบับ

ทั้งปี
9
ฉบับ
1
ฉบับ
9
ฉบับ
3
ฉบับ
9
ฉบับ
2
ฉบับ
1
ฉบับ
9
ฉบับ
2
ฉบับ
9
ฉบับ
2
ฉบับ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
7
7
100

1

1

100

7

7

100

3

3

100

7

7

100

1

1

100

1

1

100

7

7

100

1

1

100

7

7

100

1

2

200

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

66

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก
-2 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก
-36 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-18 ฉบับ
กิจกรรมย่อย สรุปสาระสําคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร
-36 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและ
มาตรการการค้า
-2 ฉบับ
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของ
ประเทศคู่ค้า
-36 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุมกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน
-9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อาหาร
-1
กิจกรรมหลัก Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา
กิจกรรมย่อย Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา
-5 ครั้ง

ทั้งปี
2
ฉบับ
36
ฉบับ
18
ฉบับ
36
ฉบับ
2
ฉบับ
36
ฉบับ
9
ฉบับ
9
ฉบับ
1
ฉบับ
5
ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
1
1
100
28

28

100

14

14

100

28

28

100

2

2

100

28

28

100

7

7

100

7

7

100

-

0

2

2

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล
กิจกรรมย่อย รายงานระหว่างดําเนินโครงการ
-1 ครั้ง
กิจกรรมย่อย รายงานสิ้นสุดโครงการ
-1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานและแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
-4 ครั้ง

ทั้งปี
1
ครั้ง
1
ครั้ง
4
ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
1
1
100

-

0

3

3

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

68

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ
กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-แผนการดําเนินงาน และการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล จํานวน 9 ฐานข้อมูล
-ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,125,000
1

1

1

1,125,000

90

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

ครั้ง
ปัญหา-อุปสรรค
9
ครั้ง

7

7

100
ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี
-รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน
-รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส
-รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม
-ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
-ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่
น่าสนใจ
-รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมย่อย ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ในและต่างประเทศ
-ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล
-เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
ต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100
ฉบับ
9
ฉบับ
3
ฉบับ
9
ฉบับ
9
ฉบับ
1
ฉบับ
90

7

7

100

2

2

100

7

7

100

7

7

100

-

0

70

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

218 311.43

ข่าว

9
ครั้ง

7

7

100

70

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
-การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางกับสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
9
7
7
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

2
ครั้ง

1

1

100

71

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
กิจกรรมหลัก การวางแผลการดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ
-ข้อมูล
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)
-ข้อมูล/สาขา

ทั้งปี
1,250,000

1
ข้อมูล

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,125,000

1,125,000

90

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบาย
รายละเอียด ความก้าวหน้าของ
โครงการ)

100

ปัญหา-อุปสรรค
9

6

6

100

ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ

72

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นําเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า)
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile &
Garment, Leather & Shoes)
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า)
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-ข้อมูล/สาขา
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น
-ข้อมูล

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
27
21
21
100
ข้อมูล
27

21

21

100

ข้อมูล
18

14

14

100

ข้อมูล
2

1

1

100

ฉบับ
18

14

14

100

ข้อมูล
9

7

7

100

7

7

100

7

7

100

1

1

100

ข้อมูล
9
ข้อมูล
9
ข้อมูล
2
ข้อมูล

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link
-ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟชั่น (Clip video)
-ข้อมูล
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
3
2
2
100
ข้อมูล
3
2
2
100
ข้อมูล
1
0

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

ฉบับ
3

2

2

100

-ฉบับ
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์

ฉบับ
180

140

140

100

-ข่าว
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาส
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast
-ฉบับ
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ
-ครั้ง

ข่าว
3

2

2

100

1

1

100

ฉบับ
1
ครั้ง

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น
-ครั้ง
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมย่อย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
-ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0
ครั้ง
2
ครั้ง

1

1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา ปี 2565
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดําเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบการดําเนินงานที่นําไปสู่ความสําเร็จของ
โครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และ
เป็นประเด็นสนใจ (Hot issue)
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา
-ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งปี
1,250,000

1
แผน

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
1,125,000

1,125,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
90

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

ปัญหา-อุปสรรค
9

7

7

100

เดือน
ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารารายเดือน
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารารายไตรมาส
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารารายปี
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา
-วัดจากจํานวน
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
-วัดจากจํานวน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
180
140 153 109.29

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

ข่าว

9
ฉบับ

7

7

100

3

3

3

100

ฉบับ
1

-

0

ฉบับ
9

7

7

100

ฉบับ
1

1

1

100

1

1

100

ฉบับ
2
ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และ
ยานยนต์สมัยใหม่
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิต
รถยนต์รถจักรยานยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500
1

-

1,062,500

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

update

ฐาน
ปัญหา-อุปสรรค
1

-

update

ฐาน
1

-

update

ข้อเสนอแนะ

ฐาน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิต
รถยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์)
-ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1
รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต))
-ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1
รถยนต์(1.3.1.2 จําหน่าย))
-ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1
รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน))
-ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1
รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))
-ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1
รถยนต์(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2))
-ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

ฐาน
1

-

update

ฐาน
1

-

update

ฐาน
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2
รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต))
-ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2
รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จําหน่าย))
-ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2
รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน))
-ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2
รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))
-ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1
รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต))
-ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1
รถยนต์(1.4.1.2 จําหน่าย))
-ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2
รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต))
-ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2
รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จําหน่าย))
-ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ทั้งปี
9

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
6
6
100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
9

6

6

100

ครั้ง
1

-

1

100

ครั้ง
1

-

1

100

ครั้ง
1

-

1

100

ครั้ง
1

-

1

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตรา
อากร)
-ข้อมูล FTA และ อัตราอากร
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์
(1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)
-ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์
(1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ)
-ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน
-ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
-ประกาศกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์
-ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยราย
เดือน
-รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ราย
ไตรมาส
-รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

ฐาน
1

-

update

ฐาน
1

-

update

6

6

-

update

180

120

221

184.17

ข่าว
9
ฉบับ

6

6

100

3

2

2

100

ฐาน
9
ครั้ง
1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

ฐาน

ฉบับ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยาน
ยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก
-รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะ
การค้าโลก
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี
-รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจําปี
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic
-Infographic
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล
กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook
-การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-Mews ให้กับ
สมาชิก)
-การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก)
กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ
กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ
-การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ
1
ฉบับ
9
เรื่อง
72
ครั้ง
72
ครั้ง
1
ครั้ง
2
ครั้ง

1

1

100

6

6

100

48

117

243.75

48

51

106.25

-

0

1

1

100
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ปี 2565
กิจกรรมหลัก 1. กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหาและ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหาและเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-งาน

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

ทั้งปี
1,000,000

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
850,000

850,000
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

งาน
ปัญหา-อุปสรรค

83

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 2. ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในประเทศ
-ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสําคัญ

ทั้งปี
1
ฐาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
update

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
1
ฐาน
1

-

update

-

update

-ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ
-งาน
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล สถิตินําเข้า-ส่งออก

ฐาน
1

-

update

ฐาน
1

-

update

-ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลสถิตินําเข้า-ส่งออก
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ที่สําคัญ 4
ประเทศ
-ฐาน
กิจกรรมย่อย 2.7 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลมาตรการ ที่
เกี่ยวข้อง
-ฐาน

ฐาน
1

-

update

ฐาน
1

-

update

ฐาน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 3. จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ
อัตโนมัติ
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ
อัตโนมัติ รายเดือน
-ฉบับ
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ
อัตโนมัติ รายไตรมาส
-ฉบับ
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ รายปี
-ฉบับ
กิจกรรมหลัก 4. การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น สถานการณ์
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติของไทย
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น
-ครั้ง
กิจกรรมหลัก 5. ประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย 5.1 การประเมินความพึงพอใจ
-ครั้ง

ทั้งปี
9

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
6
6
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ

3

2

2

ฉบับ
1

-

update

ฉบับ
1

-

update

-

update

100

ครั้ง
1
ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมย่อย 1.1ข้อมูลผู้ประกอบการ
-ข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต
-ข้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด
-ข้อมูลการตลาด

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500 1,062,500
1

-

update
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)
กําลังดําเนินการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล

ฐาน
ปัญหา-อุปสรรค
1
ฐาน
1
ฐาน

-

update

-

update

ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.4ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ
-ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.5ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษี
ขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทย
-ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของ
สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฐาน
1

-

update

-

update

-

update

-

update

-

update

-

update

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6ข้อมูลภาวะการลงทุน
-ข้อมูลภาวะการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.7ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
-ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1
ฐาน
1

กิจกรรมย่อย 1.8ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
-ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมย่อย 1.9ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
-ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย 1.10ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
-ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1
ฐาน
1
ฐาน
1

ฐาน

ฐาน

87

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.11ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
-ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมย่อย 2.1รายงานสถานการณ์รายเดือน
-รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.2รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย 2.3รายงานสถานการณ์รายปี
-รายงานสถานการณ์รายปี
กิจกรรมย่อย 2.4รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early
Warning System)
-รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning
System)
กิจกรรมย่อย 2.5รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้ม
อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก
-รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการส่งออก

ทั้งปี
1
ฐาน
9

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

6

6

100

2

2

100

1

1

100

18

18

100

12

12

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ
3
ฉบับ
1
ฉบับ
27
ฉบับ
18

ฉบับ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.6ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)
-ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Industry/Product Profile)
กิจกรรมย่อย 2.7ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศที่สําคัญ (Country Profile)
-ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สําคัญ
(Country Profile)
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และนําเสนอข้อมูล
กิจกรรมย่อย 3.1จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)
-การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (CEO Forum)
กิจกรรมย่อย 3.2 เว็บไซต์
-เว็บไซต์ อัพเดตและรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมหลัก 4. การดําเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการ
ใช้บริการ
กิจกรรมย่อย การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการ
ใช้บริการ
-การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการใช้บริการ

ทั้งปี
2

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ
1

1

1

100

2
ครั้ง

2

2

100

1
ระบบ
1

-

update

-

update

ฉบับ

ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก 1.รวบรวมและปรับปรุงหรือพัฒนา ฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชื้นส่วนอากาศยาน
กิจกรรมย่อย 1.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและ
การผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านําเข้าส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทย
-รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต
ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านําเข้า-ส่งออกของ
ไทย และการลงทุนในประเทศไทย

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทั้งปี
1,000,000

1

-

update

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
850,000

850,000
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)
1. อัพเดทข้อมูล การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน รูปแบบ การนําเสนอ และกําหนด
แนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. อัพเดทข้อมูลโดยรวบรวมและปรับปรุงหรือ
พัฒนาฐานข้อมูล จํานวน 4 ฐานข้อมูล

90

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 1.2 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการใน
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
-รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

1

กิจกรรมย่อย 1.3รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศ
ยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
-รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบํารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
กิจกรรมย่อย 1.4พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน
-พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
กิจกรรมหลัก 2.การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
กิจกรรมย่อย การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
-การจัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

-

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. อยู่ระหว่างจัดทํารายงานการศึกษาฯ เรื่อง
“มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย”
4. อัพเดทการเผยแพร่ทาง Website

update

ปัญหา-อุปสรรค

1

-

update

1

-

update

ข้อเสนอแนะ

91

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 3. การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
update

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
-การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ
-ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ

2

1

1

100

92

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 6 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก
-จํานวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทําการสํารวจ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500 1,062,500
3000
ราย

-

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

update
ปัญหา-อุปสรรค

93

โครงการ/กิจกรรม
-จํานวนฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์
-จํานวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์
-จํานวนการจัดทํา E-News
-รายงานสถานการณ์รายเดือน
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี
กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมย่อย จํานวนรายงานเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
-จํานวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย สัมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
-จํานวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter
-จํานวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Facebook/Twitter
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทํา
e-learning
กิจกรรมย่อย E-learning
-จํานวนเรื่องในการ E-learning

ทั้งปี
16
ฐาน
9
ครั้ง
36
ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 6 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
- update
6

6

100

24

24

100

6

6

100

2

2

100

-

update

-

update

90
เรื่อง

60

60

100

9

6

6

100

9
ครั้ง
4
ครั้ง
1
เรื่อง
1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

เรื่อง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
กิจกรรมหลัก 1. การสํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ
-ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต
-ฐานข้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย
-ฐานข้อมูลการตลาดของไทย
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ
-ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500 1,062,500
1
ฐาน

-
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

0
ปัญหา-อุปสรรค

1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน

-

0

-

0

-

0

ข้อเสนอแนะ

95

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม
-ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
-ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
-ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งปี
1
ฐาน
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
0
-

0

-

0

1

-

0

-ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
-ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ฐาน
180

120

145

ข่าว
1

-

0

-ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน
9

6

6

100

-ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย
-ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก และนําเสนอในรูปแบบกราฟ
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
-ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ครั้ง
9
ครั้ง
1
ฐาน

6

6

100

-

0

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฐาน
1
ฐาน

120.83
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โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานและบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน
-รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส
-รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก

9
ฉบับ

-รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ฉบับ
1

-รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ นําเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย 3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook
-ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook180
กิจกรรมย่อย 3.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก
-จํานวน E-News
กิจกรรมหลัก 4. ดําเนินงานในด้านอื่น ๆ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ

ฉบับ
1
ครั้ง

3
ฉบับ
1

180
เรื่อง
36
ครั้ง
2
ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
6
6
100

2

2

100

1

1

100

-

0

-

0

120

120

100

24

24

100

1

1

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย
-ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก
-ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิต
-ข้อมูลการผลิต
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการตลาด
-ข้อมูลการตลาด
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลราคา
-ข้อมูลราคา

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500 1,062,500
1
ฐาน

-

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

0
ปัญหา-อุปสรรค

1
ฐาน
9
ครั้ง
9
ครั้ง
9
ครั้ง

-

0

6

6

100

6

6

100

6

6

100

ข้อเสนอแนะ

98

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ
-ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก

1
ฐาน
450

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

ข่าว
1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน
1

-ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน
-รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส
-รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
0
300

300

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

ฐาน
9
ฉบับ

6

6

100

3

2

2

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

ฉบับ

99

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์
ภาวะการค้าโลก
-รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย
-โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning
System)
-รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System)

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ
1
ฉบับ
9

-

0

6

6

100

2

2

100

-

0

-

0

30

30

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็น
รายไตรมาส
-รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส

3
ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก
-รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก
กิจกรรมย่อย 2.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน

1
ฉบับ
5

-บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์
กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

ฉบับ
45
เรื่อง

100

-ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

100

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย 3.2 จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์

10

-จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล

ราย
2

-ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนา
-การจัดสัมมนา

ครั้ง
1
ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
5
9
180

1

1

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

101

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย
-ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย
-สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย
กิจกรรมย่อย 1.3 รายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ
-ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ
กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ
-ฐานข้อมูลสถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
-ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500
1
ฐาน

-

0

9
ครั้ง
1
ฐาน
1
ฐาน
1
ฐาน

6

6

-

0

-

0

-

0

1,062,500

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

ปัญหา-อุปสรรค
100
ข้อเสนอแนะ

102

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ทั้งปี
1

-ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 1.8 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
-ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมุลการส่งเสริมการลงทุน
-ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ฐาน
1
ฐาน
270

-ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน
-รายงานสถานการณ์รายเดือน
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะ
การค้าโลก
-รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
-โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ฐาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
0

-

0

180

180

-

0

-

0

9
ฉบับ

6

6

100

3
ฉบับ
1

2

2

100

1

1

100

-

0

ข่าว
1
ฐาน
1

ฉบับ
1
ฉบับ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

103

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัย (Early Warning System)

ทั้งปี
9

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

ฉบับ
1
ครั้ง

กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
-ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้
บริการ
-การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

27
เรื่อง
2

-จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ครั้ง
5

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
6
6
100

-

0

18

18

100

1

1

100

3

3

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ราย

104

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่ม
ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือ
รูปแบบการนําเสนอในเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือ
รูปแบบการนําเสนอในเว็บไซต์
-การพัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบ
การนําเสนอเว็บไซต์

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,250,000 1,062,500
1

1

1

1,062,500

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

ครั้ง
ปัญหา-อุปสรรค

105

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

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

4

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

ข้อมูล

-ข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพของ
องค์กร (Self - Assessment)
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพของ
องค์กร (Self - Assessment)
-ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self Assessment)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
4
4
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
1

1

1

100

ข้อมูล

106

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน

1

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูล

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized
Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
4.0
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized
Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
4.0
-ข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการ
ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล

1

1

1

100

ข้อมูล

107

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ใน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ใน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
-ข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลผู้ให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices)
เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices)
เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
-แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ
กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ
(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก
กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ
(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก
-บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ (Productivity Outlook)
นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล

1

1

1

100

-

1

50

เรื่อง

2
เรื่อง

108

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก
กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก
- บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0
(Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก
-รายงานการศึกษาเชิงลึก
กิจกรรมหลัก การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ
กิจกรรมย่อย การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ
-การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
-การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งปี
2

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
1
50

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรื่อง

1
เรื่อง

-

1

100

2

1

1

100

2

2

100

ครั้ง

3
ครั้ง

109

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา

3

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา

ครั้ง

-การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา
กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน
-การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20 คน
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
2
2
100

-

0

1

2

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

2

200

ครั้ง

-ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม

110

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

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

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี
1,250,000

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,062,500 1,062,500

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

111

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รูปแบบ
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สําคัญ โดยติดตามความ
เคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วย
ข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
-รูปแบบการแจ้งเตือนภัย
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการ
จัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์
โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคราย
อุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และ
ข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการ
จัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์
โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคราย
อุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และ
ข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ

-ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง
การค้าเชิงเทคนิค

ปัญหา-อุปสรรค
5

5

5

100

ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

112

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
เคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐาน
ระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทําบทความ/บท
วิเคราะห์เพื่อเผยแพร่

27

กิจกรรมย่อย ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
เคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐาน
ระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทําบทความ/บท
วิเคราะห์เพื่อเผยแพร่

เรื่อง

-บทความ/บทวิเคราะห์
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐานระบบ
การจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทําเป็น
รายงานเพื่อเผยแพร่
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐานระบบ
การจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทําเป็น
รายงานเพื่อเผยแพร่
-แนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก
-รายงานการศึกษาเชิงลึก

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
18
18
100

-

0

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรื่อง

1
เรื่อง

113

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น
-จดหมายข่าว
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาใน
รูปแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาใน
รูปแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งปี
9

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
6
6
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฉบับ

2

-

0

ครั้ง

-สัมมนาวิชาการ

114

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
-พัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย
-ประเมินผลความพึงพอใจ

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

2

1

1

100

ครั้ง

115

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาศการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปคของไทยในปี 2565
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์
-การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue
Working Group: AD) จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี
-การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue
Working Group: CD) จํานวน 1 ครั้ง

ทั้งปี
1,000,000

1
ครั้ง

1

1

1
ครั้ง

-

0

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
263,535

263,535

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

26.35 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย
1. การจัดประชุมคณะทํางานด้านอุตสาหกรรมยา
ยนต์ (AD) จํานวน 147,750 บาท
2. การประชุมคณะทํางาน Capacity Building
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRDWG) จํานวน 5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Capacity Building Network)
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Capacity Building Network)
-การประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Development Working Group: HRDWG) จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง
แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย
ทางธุรกิจ
กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง
แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย
ทางธุรกิจ
-การจัดประชุม กิจกรรมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการ
ก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ
จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน
กิจกรรมย่อย การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน
-การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee
on Trade and Investment: CTI) จํานวน 2 ครั้ง

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ครั้ง

1

1

1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. การจัดกิจกรรมคู่ขนาน การสัมมนาออนไลน์
เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลเศรษฐกิจใน
กรอบเอเปค (Pathway towards Economic
Data Governance in APEC) ในโอกาสการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของไทย
จํานวน 111,770 บาท

100

ครั้ง

ปัญหา-อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2
ครั้ง

2

2

100
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค
ของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)
กิจกรรมหลัก กําหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1. กําหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล
-ข้อมูลแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น/แนว
ทางการรวบรวมข้อมูล

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

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

ทั้งปี

2,150,000

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,290,000

1,290,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

60.00 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

ข้อมูล
ปัญหา-อุปสรรค

118

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
กัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม
กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
กัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม
-ข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา)

ทั้งปี
1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

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

1

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

ข้อมูล

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

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

1

-

0

1

1

100

ข้อมูล
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โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

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

1

กิจกรรมย่อย การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จํานวน
รวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS
3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)
-จํานวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา
กิจกรรมย่อย . ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา
-ข้อมูลผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาค ACMECS

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล

4

1

1

-

0

100

ครั้ง

1
ข้อมูล

120

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํากลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํากลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
-กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้
ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้
ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)
-จํานวนการสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video
conference)
กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video
conference)
-จํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ACMECS

ทั้งปี
5

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

อุตสาหกรรม

1

-

0

-

0

ครั้ง

30

คน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ

โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ทั้งปี
3,100,000

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)
กิจกรรมย่อย กรอบแนวคิดและแผนการดําเนินโครงการ และศึกษา
ทบทวน วิเคราะห์แนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-รายงาน 10 ชุด
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I)

10
ชุด

10

10

100

10

10

10

100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค และ
ศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ เพื่อจัดทํางานศึกษาเชิง
ลึกโดยใช้แบบจําลองที่ได้ปรับปรุง
-รายงาน 10 ชุด

ชุด

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,833,000

1,833,000

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

59.13 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)
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โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II)

10

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลอง (ต่อ) และจัดทําผลงาน
ศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
-รายงาน 10 ชุด
กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุป
ผู้บริหาร
กิจกรรมย่อย 1. รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร
-รายงาน 20 ชุด
กิจกรรมย่อย 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ.
-จํานวนครั้ง
กิจกรรมย่อย 3. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนําเสนอผลงานเชิงวิชาการ

ชุด

-จํานวนครั้ง

20

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา-อุปสรรค

-

0

-

0

-

0

ข้อเสนอแนะ

ชุด
3
ครั้ง
1
ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบตั ิงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ
วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทา
สามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคต
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ
วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทา
สามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคต

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอือ้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2) กาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นาและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี
8,800,000

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
6,600,000

6,600,000

75

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

ระบบ
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โครงการ/กิจกรรม
-มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
การปรับปีฐานตามการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทาสามะโน
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยใน
อนาคต
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทาสามะโน
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยใน
อนาคต
-มีระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปี
ฐานตามการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจาลองการ
ประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน
TSIC
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจาลองการ
ประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน
TSIC

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา-อุปสรรค

1

0.75

0.75

100

ระบบ

ข้อเสนอแนะ

1

0.5

0.5

100

ระบบ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-มีระบบจาลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation
Process) ตามมาตรฐาน TSIC โดยสามารถทดสอบข้อมูลการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรม ตามฤดูกาลหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนี
อุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐาน
ตามการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรม สาหรับผู้รับบริการ (Front End)
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานด้านข้อมูล (Back End)
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนี
อุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐาน
ตามการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรม สาหรับผู้รับบริการ (Front End)
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานด้านข้อมูล (Back End)
-มีระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เพื่อรองรับการปรับปีฐานตาม การจัดทาสามะโนอุตสาหกรรม
สาหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานด้านข้อมูล
(Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ

1

0.25

0.25

100

ระบบ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application
Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application
Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์
-มีการพัฒนา Application Programming Interface (API)
รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการใช้งานระบบฯ
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์
ปัจจุบนั รวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
-มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์
ปัจจุบนั รวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0.5
0.5 100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รายการ

1
ครัง้

-

0
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปจั จุบนั รวมกัน
จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน
-มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปจั จุบนั รวมกัน
จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครัง้

128

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ
-รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ
-คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการ

ทั้งปี
20,021,600

20

20

63

315

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย
17,018,360

17,018,360

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
85

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)
มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

สถาน
ประกอบการ
ปัญหา-อุปสรรค
20

20

20

100

สถาน
ประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่น
ขอรับรองมาตรฐาน
-เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
-ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
กิจกรรมย่อย จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
-จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด
-ส่งเสริมการตลาด การสร้างการรับรู้วงกว้างโดยการออก
งานแสดงสินค้าในประเทศ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ
-สํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์
ใหม่
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา
ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสํารวจ
ข้อมูลสถานประกอบการ

ทั้งปี
220
MD
180

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
220
220
100
180

180

100

20

16

80

2000

1300

65

-

0

20

20

20

100

สถาน
ประกอบการ
30

30

31

103.33

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ

MD
20
ผลิตภัณฑ์
2000
ชิ้น
1
งาน

สถาน
ประกอบการ

130

โครงการ/กิจกรรม
-เข้าสํารวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อทวนสอบ
ศักยภาพเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ที่สถานประกอบการจัดทําขึ้น
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมโครงการ
-ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา
ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสํารวจ
ข้อมูลสถานประกอบการ
-ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการ
พัฒนา (Skill gap analysis) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ตนเอง (Self-assessment)
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
-คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30
รายพร้อมทั้งจําแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหาร
ของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดําเนินการเข้าให้คําปรึกษา
เชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

ทั้งปี

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ

1

1

100

30

31

103.33

2

2

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

งาน
30

สถาน
ประกอบการ
2
ครั้ง
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โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

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

300

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบ
อุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ
-จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรม
อาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบ
และประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน
และให้คําแนะนําผู้ประกอบการในการขอรับรองและใช้
เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการ
-ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ โดยการจัดประชุมทีมงานเพื่อกําหนดรายละเอียด
การดําเนินกิจกรรม เช่น คุณสมบัติผู้ประกอบการ เกณฑ์
การคัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดทําแบนเนอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์

50

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
250
190
76

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

MD

50

87

174

1

1

100

คน

1

งาน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วี
แกน
-รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน
โดยการจัดหาและรวบรวมข้อมูล ข้อกําหนด มาตรฐาน และ
ขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมายวีแกนของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจาก
องค์กรต่างประเทศ (1ครั้ง/40คน)

ทั้งปี
5

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
5
5
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

รายการ

40

40

44

110

คน

133

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผล
การคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์

10

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

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการใน
การปรับกระบวนการผลิต
-ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการปรับ
กระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกําหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง ต่อ
1 กิจการ รวม 10 กิจการ
กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศ
-ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่
หน่วยรับรองของต่างประเทศกําหนด เพื่อยื่นขอรับรอง
เครื่องหมายวีแกน อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10
กิจการ

50

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
10
11
110

50

50

100

30

21

70

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

ครั้ง

30
ครั้ง
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
และจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน
-จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบ
ของ iOS, Android และ Web browser เรื่อง แนวทางการ
รับรองผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนและใช้เครื่องหมายจากองค์กร
ต่างประเทศ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/
เครื่องจักรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคน

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

งาน

1

กิจกรรมย่อย กําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
-1.1 แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ดําเนินการกําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน
ประกอบการ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ

คณะ

-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อรับสมัครสถาน
ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

ครั้ง

-จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือก
สถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขและ
เกณฑ์ที่กําหนดขึ้น

ครั้ง

1

1

1

1

100

1

1

100

1

1

100
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอโครงการย่อยและแผนการ
ดําเนินงานสําหรับพัฒนาต้นแบบ
-ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal)
สําหรับพัฒนาต้นแบบ ร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบ
ไปด้วย ชื่อโครงการรายละเอียดต้นแบบ แนวคิดในการ
พัฒนา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้งปี
3

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

ข้อเสนอ

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาแนะนํา ณ สถานประกอบการ
เพื่อดําเนินการพัฒนา สร้างและทดสอบระบบ

216

-ที่ปรึกษาดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา ณ สถาน
ประกอบการและหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา สร้าง
และทดสอบระบบต้นแบบ รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 72
Man-Day ต่อกิจการ
กิจกรรมย่อย กําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
-1.2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ดําเนินการกําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาต้นแบบ

MD

-จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาต้นแบบ
พร้อมทั้ง Drawing

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
3
4
133.33

1

201

165

82.09

1

1

100

-

0

ครั้ง

3
ต้นแบบ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จ/ผลการดําเนิน
โครงการ
-จัดสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จ/ผลการดําเนินโครงการ
จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 60 คน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ
เกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
-คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้าน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
-อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้านมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม จํานวน 45 คน จากผู้ประกอบการ 28 ราย
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ
และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน
-ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ และทบทวน
เอกสารระบบมาตรฐาน

ทั้งปี
60

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

คน

28

28

31

110.71

45

57

126.67

28

28

100

ราย

45

ราย

28
ราย

137

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดําเนินการ
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน

28

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

ราย

กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review
Panel)
-จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อ
พิจารณาให้การรับรอง 1 ครั้ง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
-จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมย่อย ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
-ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการดําเนินงานโครงการ

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
28
17
60.71

1

0.5

-

0

1

1

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

50

ครั้ง

1
ฉบับ
1

100

แผน
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โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์

1

-ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้า
เกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม
กิจกรรมย่อย นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภท
ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติ
-นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มา
วิเคราะห์คุณสมบัติหรือความต้องการที่จะส่งผลต่อสมบัติ
ของต้นแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น
-จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการให้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์

งาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม

2

-คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อ
นํามาดําเนินการออกแบบและพัฒนา จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
1
1
100

1

1

100

20

61

305

2

2

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

งาน

20
คน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้โปรแกรมจําลอง 3 มิติ
-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้
โปรแกรมจําลอง 3 มิติ รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุที่นํามาใช้ใน
การผลิต และวิธีการ/กระบวนการผลิตที่เหมาะสม
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
ความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จํานวน 2 ราย
-รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม
และสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 2 ราย (1
รายต่อผลิตภัณฑ์) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนา
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์
-คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์
กิจกรรมย่อย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ
สถานประกอบการ
-สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ทั้งปี
2

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
2
2
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

แบบจําลอง

2

2

2

100

2

3

150

2

0

สถาน
ประกอบการ

2
ราย
2
ต้นแบบ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทกสอบ
ตลาด
-นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จํานวน
1 ครั้ง
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ
-ประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบที่นําไปใช้ในสินค้าเกษตรแปรรูป จํานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
-จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานศึกษาและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อาหารสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูป

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผล
ร้อยละ
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

ครั้ง
1
ครั้ง

-

0

10
ชุด

-

0
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (New S – Curve)
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ
-จํานวนครั้ง
กิจกรรมหลัก ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจการ 4 Man-hour/
กิจการ)
กิจกรรมย่อย ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจการ 4 Man-hour/
กิจการ)
-จํานวนกิจการ

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี
7,000,000

2
ครั้ง

2

2

100

8

8

10

125

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
5,950,000

5,950,000

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

ปัญหา-อุปสรรค

กิจการ

ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสําหรับสิ่งทอเทคนิค
ทางการแพทย์ (8 ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
-จํานวน Man-day
กิจกรรมย่อย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ
-จํานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ)
กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ)
-จํานวนครั้ง
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(8 ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(8 ผลิตภัณฑ์)
-จํานวนผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)
-จํานวนคน
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ (ไม่น้อยกว่า 100 คน)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
32

32

40

125

8

7

87.5

32

40

125

-

1

12.5

-

55

110

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

Man-day
8
ผลิตภัณฑ์
32
ครั้ง
8
ผลิตภัณฑ์

50
คน

1
ครั้ง

-จํานวนครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนินงานโครงการ
-จํานวนเล่มข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการดําเนินงาน
โครงการ

ทั้งปี
4,172,000

10

10

10

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,546,200

3,546,200

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

85 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

เล่ม
ปัญหา-อุปสรรค
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มี
ศักยภาพสําหรับการผลิตภายในประเทศ
กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
-จํานวนครั้งในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพ
-จํานวนครั้งในการจัดประชุม
กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
-จํานวนงานในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมย่อย กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มี
ศักยภาพ
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนํามาพัฒนา
กิจกรรมหลัก ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่
นําเข้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง
สมรรถนะ และการทดสอบด้านอื่นๆ 3 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ
รวม 36 ครั้งการทดสอบ)
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ
กิจกรรมย่อย ออกแบบกระบวนการผลิต
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
5
5
9
180

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1
ครั้ง
1
งาน
3
ผลิตภัณฑ์
3

1

1

100

1

1

100

3

4

133.33

3

4

133.33

3

4

133.33

ผลิตภัณฑ์

3
ผลิตภัณฑ์
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ
กิจกรรมหลัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือแพทย์เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ละ 5 วัน)
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
แพทย์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง
และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้ง
การทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 72 การทดสอบ)
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์นําเข้า
และได้รับการทดสอบ
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ผู้ประกอบการ 5 สถานประกอบการ (สถานประกอบการละ 1
ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ และ
คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
-จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
3
3
4 133.33
ผลิตภัณฑ์
3
3
4 133.33

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์

3

3

4

133.33

5

5

100

ผลิตภัณฑ์

5

สถาน
ประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ดําเนินการผลิตและพัฒนาร่วมกับสถาน ประกอบการ
(สถานประกอบการละ 5 ครั้ง)
-จํานวนสถานประกอบการที่ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง
และสมรรถนะ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ทําการ
พัฒนาขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า
(ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการ
ทดสอบ รวม 120 การทดสอบ)
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมปรับปรุง
สถานประกอบการ
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาและ
ดําเนินการร่วมกับสถานประกอบการ
-จํานวนสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
5
5
5
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์
5

-

0

ผลิตภัณฑ์
5

-

0

สถาน
ประกอบการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

กิจกรรมหลัก 1. ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม หลักสูตร
System Analyst / System Developer
-จํานวนการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมพัฒนา System Analyst
กิจกรรมย่อย 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนหลักสูตร
System Analyst
-จํานวนคณะการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทั้งปี
9,580,400

2
ครั้ง

2

2

100

1
คณะ

1

1

100

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
8,143,340

8,143,340

85

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

ปัญหา-อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

148

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System
Analyst
-จํานวนหลักสูตร
กิจกรรมย่อย 2.3 ฝึกอบรม System Analyst จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ
15 คน รวม 30 คน (17 วันต่อรุ่น) โดยหน่วยงานพันธมิตรของ CoRE
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
-จํานวนผู้เข้าอบรม
กิจกรรมย่อย 2.4 เข้าวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการจํานวน
3 โรงงานต่อรุ่น (รวม 6 โรงงาน) เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหา (Solution) ให้กับผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนหลักสูตร
System Analyst
-จํานวนโรงงานที่เข้าวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อน
หลักสูตร System Analyst เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถาน
ประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถานประกอบการและ
แนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) จากผู้อบรม และให้ข้อเสนอแนะ
-จํานวนครั้งการประชุม
กิจกรรมย่อย 2.6 ขึ้นทะเบียน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ได้รับการขึ้นทะเบียน System Analyst ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนผู้เข้าอบรม 30 คน
-จํานวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
1
100
1
หลักสูตร
30

30

46

153.33

คน
6

6

6

100

โรงงาน
2

2

2

100

ครั้ง
24

24

43

179.17

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.7 ประเมินและติดตามผลผลการฝึกอบรม System
Analyst โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้ง
ด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ จํานวน 2 รุ่น (1 ครั้ง/รุ่น) รวม 2 ครั้ง
-จํานวนครั้งการประเมินและติดตามผล
กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมพัฒนา System Developer
กิจกรรมย่อย 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนหลักสูตร
System Developer
-จํานวนคณะการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System
Developer
-จํานวนหลักสูตร
กิจกรรมย่อย 3.3 ฝึกอบรม System Developer จํานวน 4 รุ่น รุ่น
ละ 15 คน รวม 60 คน (22 วันต่อรุ่น) โดยอบรมทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ (Workshop)
-จํานวนผู้เข้าอบรม
กิจกรรมย่อย 3.4 พัฒนาต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ รุ่นละ 2
ระบบหรือผลิตภัณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 8 ระบบหรือผลิตภัณฑ์
-จํานวนต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดกิจกรรมนําเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์
(Pitching) 4 รุ่น (Pitching 2 ครั้ง/รุ่น) รวม 8 ครั้ง
-จํานวนครั้งการนําเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
1
100
2

ครั้ง
1
คณะ

1

1

100

4

4

4

100

หลักสูตร
60

60

109

181.67

คน
8

8

8

100

ระบบหรือ
ผลิตภัณฑ์
8

4

4

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

150

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 3.6 ดําเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
48
0
48

-จํานวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน
กิจกรรมย่อย 3.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System
Developer โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ ทั้ง 4 รุ่น (รุ่นละ 1 ครั้ง) รวม 4 ครั้ง

คน
4

-

0

-จํานวนการประเมินและติดตามผล
กิจกรรมย่อย 3.6 ดําเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

ครั้ง
10

10

0

-จํานวนกิจการที่ขึ้นทะเบียน

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจการ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker)
กิจกรรมหลัก สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ
รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อย สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ
รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการ
-แผนการดําเนินงาน

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง
4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี
4,000,000

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1,997,500

1,997,500

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

49.94 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

แผน

ปัญหา-อุปสรรค
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ
รวมทั้งแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอ แนวทางการ
พัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ
อาทิ การรับรองสิทธินําเข้าชิ้นส่วน OEM ภายใต้ JTEPA หรือ RCEP
-แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์
และระบบอื่น ๆ
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web
Application)
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker จํานวน 3 ระบบ
ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์
-การพัฒนาและปรับปรุง ECO Sticker
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบรองรับการให้บริการรับรองการนําเข้า
ชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Eco
Sticker (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิ
ชําระภาษี ภายใต้ความตกลงการค้า อาทิ JTEPA หรือ RCEP
-การพัฒนาระบบ JTEPA หรือ RCEP

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
1
1
100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เรื่อง

ข้อเสนอแนะ
1

0.5

0.5

100

0.5

0.5

100

กิจกรรม

1

กิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย นําเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco
Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลใน
รูปแบบของ Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย
-การพัฒนาและประมวลผลในรูปแบบ Dash Board
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สําหรับบริการ
ให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชน
-การพัฒนาระบบECO Sticker สําหรับบริการประชาชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยง
ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยง
ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Single Form หรือ ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-การพัมนาและปรับปรุง Web Service
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 1 แอพพลิเคชั่น
กิจกรรมย่อย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งาน ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 1 แอพพลิเคชั่น
-แอพลิเคชั่น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0.5 0.5 100

กิจกรรม
1

0.5

0.5

100

กิจกรรม
1

0.5

0.5

100

0.5

0.5

100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม

1
Application
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี
ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลที่สามารถช่วยในการ
วางแผนนโยบายและมาตรการได้
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี
ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อติดตาม วิเคราะห์
และวางแผนนโยบาย
-การปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล สําหรับผู้ใช้งาน
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สําหรับผู้ใช้งาน
-การพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่าง
ต่อเนื่อง
กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่าง
ต่อเนื่อง
-การทดสอบและปรับปรุงระบบ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0.5 0.5 100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม

1

0.5

0.5

100

0.5

0.5

100

กิจกรรม

1
กิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร้องขอ
กิจกรรมย่อย หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร้องขอ
-การประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน
ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์
กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน
ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความความ
เหมาะสมของสถานการณ์
-การอบรม
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ
-ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0.5 0.5 100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม

1

-

0

-

0

กิจกรรม

1
ฉบับ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้มี
การปรับเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของ ยานยนต์สะอาด ประหยัด
ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่
-เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์
กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดย
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
-จํานวนครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0.5 0.5 100

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

2

1

1

100

ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form
ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ในระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ iSingleForm) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
-ระบบ iSingleForm ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐาน
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล
ร้อยละ

ทั้งปี
8,590,000

1

1

1.1

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,436,000

3,436,000

40

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

110

รายการ
ปัญหา-อุปสรรค

158

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานราย
1
เดือนและรายปี
-ระบบ iSingleForm ส่วนการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
รายการ
รายเดือนและรายปี
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรายงานและติดตามการใช้งานระบบ
1
iSingleForm
-ระบบรายงานและติดตามการใช้งานระบบ iSingleForm
รายการ
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
1
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย
เดือนและรายปี
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ รายการ
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย
เดือนและรายปี
-ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ
ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง
หรือในสาขาอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ
ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง
หรือในสาขาอุตสาหกรรม
-ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตาม
สถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือใน
สาขาอุตสาหกรรม

1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล
ร้อยละ
1
1.4
140

1

1.1

110

1

1.4

140

-

1.1

110

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

รายการ

159

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain
-ระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย
Application Programming Interface (API)
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย
Application Programming Interface (API)
-ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
-ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการ
บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
-ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือบริหารความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ

ทั้งปี
1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล
ร้อยละ
1.1
110

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รายการ

1

-

1.3

130

-

1.1

110

-

1.1

110

รายการ

1
รายการ

1
รายการ

160

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ผลการทดสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ ที่สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้
งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ปัจจุบันจํานวน 2 ครั้งรวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 1
-การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก.
กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 2
-การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก.

ทั้งปี
9

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
แผน ผล
ร้อยละ
4
5
125

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รายการ

1

-

0.5

50

-

0.5

50

ครั้ง
1
ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
กิจกรรมหลัก ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัด
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี
6,800,000

2

2

2

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3,672,000

3,672,000

54

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

เดือน
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โครงการ/กิจกรรม
-ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี
วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ
กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ
-ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี
วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ
เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ
เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม
-ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา
เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
-สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา-อุปสรรค

5

5

5

100

เดือน

ข้อเสนอแนะ

5

5

5

-

0

100

เดือน

300
โรง
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
12
0

กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
-สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่
10
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่ อุตสาหกรรม
เกี่ยวข้อง
-จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด
ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด
ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
-วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัดระดับการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม

5

-

0

4

4

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

เดือน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต
กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต
-จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
กิจกรรมหลัก ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
-ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
-จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
กิจกรรมหลัก จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่
เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
-จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
10
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

อุตสาหกรรม

6
เดือน

3

3

1
ครั้ง

-

0

2

-

0

100

ครั้ง
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564
กิจกรรมหลัก เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
การดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการ
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบแนวคิด ทบทวนขอบเขต และวิธีการติดตาม
และประเมินผล
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
การดําเนินงานวิเคราะห์ Gap
-จํานวนงาน

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

6,200,000 3,720,000 2,170,000

1

1

1

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

35 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

งาน
ปัญหา-อุปสรรค
1

1

1

100

งาน
1

1

1

100

ข้อเสนอแนะ

งาน
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของไทยและต่างประเทศ ตลอดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากแผนแม่บทการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.
2560-2564 รวมถึงแผนอื่น ๆ
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-จํานวนกรณีศึกษา
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)
-จํานวนงาน
กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve)
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการที่ดําเนินงานภายใต้
แผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยการเก็บแบบสอบถาม
-จํานวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
1
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

งาน

2

2

0

กรณีศึกษา
1

1

0

งาน
1

1

0

400

0

งาน

400

สถาน
ประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป
(Second Wave S-Curve) โดยการเก็บแบบสอบถาม
-จํานวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
400
400 0

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สถาน
ประกอบการ

กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
-จํานวนงาน

1
งาน

1

0

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลสํารวจการดําเนินงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve)
-จํานวนงาน

1
งาน

1

0

1
งาน

-

0

2
เครื่องมือ

2

0

2
งาน

2

0

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity: TFP)
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย วางแผนและออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
-จํานวนเครื่องมือ
กิจกรรมย่อย ทบทวนโครงการที่ดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทฯ
-จํานวนงาน

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) และกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) จากการศึกษาผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1
-จํานวนครั้ง
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย สรุปผลวิเคราะห์ Gap เพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
-จํานวนงาน
กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทํา
ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New
Normal)
กิจกรรมย่อย จัดทํา (ร่าง) แนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม
-จํานวนแนวทาง
กิจกรรมย่อย จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)
-จํานวนข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1

-

0

1
งาน
1
งาน

-

0

-

0

1
งาน

-

0

4

-

0

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

แนวทาง

1
ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย จัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขา
-จํานวนครั้ง
กิจกรรมย่อย จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2
-จํานวนครั้ง
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2
-จํานวนงาน
กิจกรรมย่อย จัดทําสรุปแนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม
-จํานวนแนวทาง
กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้
บริบทปกติใหม่ (New Normal)
-จํานวนข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
19
ครั้ง
4
ครั้ง

-

0

-

0

1
งาน

-

0

4
แนวทาง

-

0

1
ข้อเสนอแนะ

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
กิจกรรมหลัก ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
-รายงานการทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
กิจกรรมหลัก จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ
กิจกรรมย่อย จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
-รายงานการทบทวนตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

4,900,000 2,940,000 2,940,000
1

1

1

60

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
ความก้าวหน้าของโครงการ)

100

รายงาน
ปัญหา-อุปสรรค
1
รายงาน

1

1

100

ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุงระบบรองรับการจัดทํางบประมาณ การกํากับ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
รวมถึงโครงการอื่น ๆ ตามที่ สศอ. มอบหมาย
-ระบบรองรับการจัดทํางบประมาณ การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
กิจกรรมหลัก ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ
กิจกรรมย่อย ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การ
ดําเนินงาน/ โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษา
จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการกํากับ ดูแล
ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานประจําที่ สศอ. จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 คน
-รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0
ระบบ

3
รายงาน

1

1

1
รายงาน

-

0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

100

-รายงานการประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

172

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน
บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570
กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน
บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570
-กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2567-2570
กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน
การดําเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน
การดําเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
-แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดําเนินโครงการ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน
บูรณาการฯ
กิจกรรมหลัก จัดการประชุม และสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
กิจกรรมย่อย สัมมนาชี้แจงโครงการ
-การสัมมนาชี้แจงโครงการ
กิจกรรมย่อย ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล
-การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล
กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการ
-สัมมนาเผยแพร่โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน/ผล 9 เดือน
ทั้งปี
แผน ผล ร้อยละ
1
0

ทั้งปี

งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 9 เดือน
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รายงาน

1

-

0

50

77

30

0

-

0

รายงาน

50

154

คน
30
คน
50
คน
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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 : ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สํานักงาน
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
ตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัดตามแผนการดําเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม

100
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