วิสัยทัศน์
กระทรวงอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานรัฐมนตรี 27
ปลัดกระทรวง
- รองปลัดกระทรวง (4)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (6)

สานักงานปลัดกระทรวง

1,068

297

3,701
1,090
สานักงาน
299
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 25

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

กลุ่มภารกิจด้านกากับ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต

รองปลัดกระทรวง

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

รองปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง

สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

137

สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย

108

16

76

หน่วยงานในกากับ
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
สถาบันเครือข่าย
7) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1) สถาบันไทย-เยอรมัน
8) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) สถาบันอาหาร
10) สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
4) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
11) สถาบันพลาสติก
5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
12) สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
6) สถาบันยานยนต์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

594
88

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 457
174
และการเหมืองแร่

รัฐวิสาหกิจ

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วย
งาน

569
376

442
38

จานวนข้าราชการ
จานวนลูกจ้างประจา

หน่วยงานที่ดูแลร่วมกับกระทรวงการคลัง
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2. กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2555 และ พ.ศ. 2556
จาแนกตามกระทรวง / ส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
6. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
8. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รวมหน่วยงานราชการ
9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รวมรัฐวิสาหกิจ
10.กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมกองทุน/เงินทุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณปี งบประมาณปี
55
56
1,321.6961
616.6678
815.3848
402.4509
616.5867
622.2688
567.6603
774.7171
5,737.4325
55.6511
55.6511
2,122.5397
2,122.5397
7,915.6233

เพิ่ม/ลด

1,708.5456 386.8495
626.3394
9.6716
1,110.9767 295.5919
450.0334
47.5825
673.3094
56.7227
632.6013
10.3325
377.5333 -190.1270
845.2973
70.5802
6,424.6364 687.2039
71.2862
15.6351
71.2862
15.6351
888.3347 -1,234.2050
888.3347 -1,234.2050
7,384.2573 -531.3660

ร้อยละ
29.3%
1.6%
36.3%
11.8%
9.2%
1.7%
-33.5%
9.1%
12.0%
28.1%
28.1%
-58.1%
-58.1%
-6.7%

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 จาแนกระดับส่วนราชการ
หน่วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
6. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
7. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
8. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รวม

แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
แผน
ผล
เงินกัน
ร้อยละ

งบประมาณปี 54
1,268,749,500
1,141,412,600
88,900,100
753,521,100
628,651,777
113,351,047
998,276,400
967,786,000
20,064,000
390,978,400
312,893,253
70,369,948
768,624,700
647,659,631
120,682,725
721,680,900
337,087,600
298,807,000
577,141,500
552,208,313
20,123,182
889,419,500
654,719,100
184,823,900
6,368,392,000
5,242,418,274
917,121,902

82.32

หน่วย : บาท

งบประมาณปี 55
1,321,696,100
560,142,200

616,667,800
235,280,405
815,384,800
377,580,000
402,450,900
143,657,782
616,586,700
411,926,392
622,268,800
170,410,400
567,660,300
297,203,227
774,717,100
389,468,400
5,737,432,500
2,585,668,806

45.07

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
1. การปรับโครงสร้างการผลิต และวางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1 การดาเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555
1) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนากว่า 12,600 คน
2) โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรมกว่า 600 โรงงาน
3) มีระบบเชื่อมโยงธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้โรงงานที่
นาระบบไปประยุกต์ใช้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
4) เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ผ่านกิจกรรม
เจรจาจับคู่ธุรกิจ จัดทาฐานข้อมูล 7 ฐานข้อมูล ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
และอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
1. การปรับโครงสร้างการผลิต และวางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 การดาเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. 2551-2555
1) มีการนาระบบ/มาตรฐานต้นแบบขยายผลสูภ่ าคอุตสาหกรรม จานวน 55
โรงงาน
2) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่เชิงพาณิชย์ 20 ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมเฮมพ์

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
2. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
2.1 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมชักจูงการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ คาขอรับ การส่งเสริ มการลงทุนมีจานวน
1,369 โครงการ เพิ่ ม ขึ้ น 302 โครงการ โดยมี เ งิ น ลงทุ น รวมทั้ ง หมด 525
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59

2.2 จั ด ท าข้ อ มู ล ดั ช นี อุ ต สาหกรรม และการจั ด ท าข้ อ มู ล เตื อ น ภั ย
ภาคอุตสาหกรรม 6 ดัชนี ใน 53 กลุ่มอุตสาหกรรม 216 ผลิตภัณฑ์

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
3. การส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย
 พัฒนาอ้อยพันธุ์ดีพันธุ์ใหม่จานวน 2 พันธุ์
 ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดีแก่ชาวไร่อ้อยรายเล็กประมาณ 16,000 ราย
 บริหารจัดการน้าในไร่ออ้ ย นอกเขตชลประทาน 5 แห่ง ทาให้ชาวไร่อ้อยได้รับ
ประโยชน์ 1,147 ครอบครัว พื้นที่ปลูกอ้อย 14,100 ไร่
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่ความยั่งยืน
 พัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจอุตสาหกรรม จานวน 3,120 กิจการ
 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ จานวน 13,500 ราย
 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 13,710 ราย

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
3. การส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ
3.3 พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสากล โดยกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีมาตรฐานที่กาหนดแล้วทั้งสิ้น จานวน 2,840 เรื่อง คือ
 มาตรฐานทั่วไป จานวน 2,741 เรื่อง
 มาตรฐานระบบการจัดการ จานวน 99 เรื่อง
3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวม
ทั้งสิ้น 1,400 เรื่อง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่ม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี
ผู้ได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น 48,031 ราย 716 มาตรฐาน
3.5 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก
เพื่อลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งผลให้สถาน
ประกอบการมีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลง โดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2555
4. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.1 การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW)
โดยส่ งเสริ มให้ เป็ นผู้ ประกอบการที่ สั งคมยอมรั บอย่ างยั่ งยื นแล้ ว 321 ราย และก าลั ง
ดาเนินการอีก 100 ราย
4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการประกอบการ
 ผลักดันสถานประกอบการสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) จานวน 20 ราย
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) จานวน 20 ราย
4.3 การประหยัดพลังงานสาหรับโรงงานขนาดเล็ก ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงาน ส่งเสริมสร้างจิตสานึก พัฒนาบุคลากรด้าน
การประหยัดพลังงาน

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สาคัญ
1. การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)
 การจัดทายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมในภาพรวมและการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
ขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของโซ่อุปทานอ้อยและ
น้ าตาลทราย พั ฒ นาด้ า นการมาตรฐาน และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรรม

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้มีศักยภาพและเป็นครัวอาหารของโลก ได้มีการบูรณาการ
การดาเนินงานของ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กาหนดกรอบการดาเนินงานอย่างครบวงจรในด้าน
 การสร้างความเชื่อมั่นคุณค่าอาหารไทย
 การพัฒนากระบวนการผลิต
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อป้อนสู่ร้านค้าในต่างประเทศ

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สาคัญ
3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ปรับปรุงและขยายอ้อยพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวไร่อ้อย
และถ่ายทอดเทคนิควิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

4. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการบริหารจัดการ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี /นวั ต กรรม การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาบุคลากรศิลปาชีพ : ก้าวสู่ OTOP
ตามแนวพระราชดาริ
 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร
5. ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและกากับโรงงานให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR โดย
ผลักดันสถานประกอบการสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเพื่อ
การพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทน

