
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                     หนา 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                ก - ง  
(ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2560) 
ดานเศรษฐกิจ                                                                                                                                                 1 - 19 
ดานสังคม                                                                                                                                                    20 - 23 
ดานบริหารราชการแผนดินและอ่ืน ๆ                                                                                                                    24 - 42 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                                                                                                                  43 - 47   
ดานพลังงาน                                                                                                                                                48 - 50 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  51 - 56
   
   
   
   
   
   
   



ตารางสรุปผลการดําเนนิงานตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(ณ วันที่ 12 กนัยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2560) 
 

ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวม/ขอสั่งการ ดําเนินการแลวเสร็จ/ขอสั่งการ อยูระหวางดําเนินการ/ขอสั่งการ 
1. ดานเศรษฐกิจ 41 26 15 
2. ดานสังคม 4 1 3 
3. ดานบริหารราชการแผนดินและอื่น ๆ 72 60 12 
4. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4 - 4 
5. ดานพลังงาน 3 1 2 
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 1 1 

รวม 126 89 37 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
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ดานเศรษฐกิจ  

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวมขอสั่งการ 
ประเด็น 1 : การนําโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา เผยแพรใหความรู 1 - 1 
ประเด็น 2 : การชวยเหลือเกษตรกรดานผลผลิตทางการเกษตร เชน ราคายาง ราคาออย 5 11 16 
ประเด็น 3 : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 6 10 16 
ประเด็น 4 : การสงเสริม SMEs และ OTOP 2 2 4 
ประเด็น 5 : 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต 1 3 4 

รวม 15 26 41 

 

ดานสังคม 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวมขอสั่งการ 
ประเด็น 6 : ผลกระทบของการทําเหมืองแร 1 - 1 
ประเด็น 13 : การแกไขปญหาภัยแลง 2 - 2 
ประเด็น 7 : การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม - 1 1 

รวม 3 1 4 

 

 

 

ข 
 



ดานบริหารราชการแผนดินและอ่ืน ๆ 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 
ประเด็น 9 : การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ - 5 5 
ประเด็น 10 : การรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน 1 51 52 
ประเด็น 11 : การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน/เรงรัดการออกใบอนุญาตตาง ๆ 2 - 2 
ประเด็น 12 : การจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิรูป 7 4 11 
ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 2 - 2 

รวม 12 60 72 

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 
ประเด็น 15 : การดําเนินการดานกฎหมาย 3 - 3 
ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 1 - 1 

รวม 4 - 4 

ดานพลังงาน 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 
ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 2 1 3 

รวม 2 1 3 

 

ค 
 



ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 
ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 1 1 2 

รวม 1 1 2 

 

ง 
 



 

แบบรายงานตามขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี 

(ตั้งแตวันที ่12 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2560) 

 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานเศรษฐกิจ 
นโยบายรัฐบาลขอท่ี 1การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
ประเด็น 1 :การนําโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพรใหความรู 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒ 
(๑๐ ตุลาคม25๕๗) 
 

 
ประชุมรวม คสช. และ ครม. (๗ ตุลาคม25๕๗) 
1. ใหทุกหนวยงานนําขอมูลโครงการในพระราชดําริ
ตางๆ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตน เผยแพรตอสาธารณชนในสื่อตางๆ 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางสื่อ
ออนไลน เพ่ือสะดวกในการเขาถึงขอมูล นอกจากนี้ 
ใหหองสมุดของสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลดังกลาว
เพ่ือเปนแหงความรูในสถานศึกษาดวย 

 
1. โครงการสงเสริมการนํามาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสูภาคปฏิบัต ิ
(มอก.9999)ประกอบดวย 

1 ) พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาองคกร
เข าสู ม าต รฐ าน เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง
ภาคอุตสาหกรรมสูภาคปฏิบัติ โดยอยู
ระหว างลงนามสัญ ญ าจ าง ท่ีปรึกษา 
เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนา
องคกรเขาสูมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรมกับหนวยงาน
แสดงเจตจํานงเขารวมโครงการ จํานวน 
10 หนวยงาน 

2) จัดฝกอบรม เรื่อง หลักการปรัชญาฯ และ
หลักการประเมิน ณ สถานประกอบการท่ี
เขารวมโครงการ โดยมีผูประกอบการเขา
รวม 145 คน 

 
 
 

 
 
 

 
สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๑ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

3 )ป รึ ก ษ าติ ด ต าม ค ว าม คื บ ห น า ง าน           
ท่ีมอบหมายแลฝกอบรมในเรื่องแนว
ทางการกําหนด-เชื่อมโยงกลยุทธและ
แนวทางบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ 
จํานวน 10 หนวยงาน 

4) จัดทํา TOR เพ่ือเผยแพรรณรงคใหความรู
แกผูประกอบการและอยูระหวางการจัด
จางโดยวิธีตกลงราคา 

5 ) จั ด จ า งสํ านั ก งาน ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ ให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศึกษาขอ มูลการเพ่ิ มบทบาทไทยใน
มาตรฐานระหวางประเทศ : การนําเสนอ 
มอก.9999 เปนมาตรฐาน ISOโดยท่ี
ปรึกษาสงงานงวดท่ี 1 รายงานการศึกษา
ข้ันตน  (กรอบแนวคิด สํ ารวจขอ มูล
มาตรฐาน )ท่ี ป รึกษาส งงาน งวด ท่ี  2 
รายงานผลการศึกษาผลข้ันกลาง (ผลการ
วิเคราะหสถานการณตาง ๆ ของโลกท่ีมี
ตอภาคอุตสาหกรรม/การวิเคราะห มอก.
9999 ในประเด็นตาง ๆ การประเมิน
ความแตกตางของ มอก. 9999 กับ
มาตรฐาน/เอกสารอ่ืน ๆ ท่ี มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน และสื่อสําหรับการนําเสนอ) 

6) ท่ีปรึกษาสงงานงวดท่ี 3 รางรายงานฉบับ
สมบูรณ (ผลการศึกษาข้ันตน/ผลการศึกษา 

๒ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

  ข้ันกลาง/ผลวิเคราะหผลกระทบและ
ผลสําเร็จในการนํา มอก. 9999 ไปใช
จากกลุ มผู ป ระกอบการท่ี ได เข ารวม
ฝกอบรมกับ สมอ./การถอดบทเรียนการ
เสนอเรื่องตาง ๆ เปนมาตรฐาน ISO จาก
สถาบันมาตรฐานแหงชาติท่ีเปนสมาชิก 
ISO และสื่อสําหรับการนําเสนอ) 

2. โครงการศูนยอนุรักษพันธุกรรมและวิจัย
พันธุพืช : ออย ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ      
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได มีการ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

1) อนุญาตใหโครงการศูนยอนุรักษพันธุกรรม
และวิจัยพันธุพืช : ออย ใชตราสัญลักษณ
ของโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือ
การประชาสัมพันธผานเว็ปไซตได 

2) จัดทําเว็บไซต  เพ่ือประชาสัมพันธผล       
การดําเนินงาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของผาน
ทางเวป็ไซตURL : //conserve.ocsb.go.th 

3) อยู ระหวางดําเนินการเพ่ิม Link ของ
โครงการศูนยอนุรักษพันธุกรรมและวิจัย
พันธุพืช : ออย URL: // conserve.ocsb.go.th

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

และโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ URL: http// 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาตามโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดําริเปาหมาย จํานวน 400 คน 
ดําเนินการฝกอบรมใหกับราษฎร ในหลักสูตรอาทิ 
ชางบาติก โภชนาการ ชางตัดเย็บเสื้อผาเปนตน 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปชีพของไทย
ใหตรงตามความตองการของตลาด และไปสูเชิง
พาณิชยและเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ จํานวน 362 คน และอยูระหวาง
ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 38 คน 

 
 
 

 
 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

 

นโยบายรัฐบาลขอท่ี 6การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเด็น 2 :การชวยเหลือเกษตรกรดานผลผลิตทางการเกษตร เชนราคายาง ราคาออย 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔ 
(๓ ตุลาคม25๕๗) 
 
 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร  ๐๕๐๕/ ว ๓๕๑ 

 
มติการประชุม ครม. (๑ ตุลาคม25๕๗) 
2. ให กษ. รวมกับ กค. พณ. และ อก. พิจารณาหา
แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรทุก
ชนิดอยางเปนระบบใหครอบคลุมต้ังแต ตนน้ํากลาง
น้ํา และปลายน้ํา เพ่ือลดปญหาราคาตกตํ่าในชวงท่ี
ผลผลิตออกสูตลาดตามฤดูกาล ท้ังนี้  ใหทุกสวน
ราชการสงเสริมการใชผลิตภัณฑซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบ
ในประเทศ เชน ท่ีนอนยางพารา 
 
ประชุม ครม. (๒๗ ตุลาคม25๕๘) 

 
4 .กระทรวงอุตสาหกรรมได มีการดํ า เนิ น
มาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง เพ่ือให เกิดการใชยางพาราในประเทศ
เพ่ิมข้ึน เชน มาตรการกระตุนและสนับสนุนใหมี
การเปดประกอบกิจการโรงงานแหงใหมเพ่ิมข้ึน 
การจัดตั้ งศูนยทดสอบยานยนตและยางลอ
แหงชาติ และการจัดตั้งเครือขายความรวมมือ
ระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย ซ่ึงเปน
โครงการท่ีสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวาง
ผูป ระกอบการและหน วยงานวิจัย  รวม กัน

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(๓๐ ตุลาคม25๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว ๑๘ 
(๒๑ มกราคม25๕๙) 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๒ 
(๓๐ ธันวาคม25๕๘) 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔ 
(๓๐ ธันวาคม25๕๗) 
 

3. ให กษ. รวมกับ มท. วท. อก. คค. และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามนโยบายในการแปรรูป
ยางพาราใหเปนผลิตภัณฑ หรือใชเปนสวนผสมตางๆ 
เชน พ้ืนลูวิ่ง พ้ืนชองทางจักรยานพ้ืนสนามฟุตซอล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํายางพาราไปใชเปนสวนผสม
ในการทําถนน ท่ีนอนยางพารา หรือพ้ืนสนามตางๆ  
โดยจัด ทํ าเป นแผนการใช ยางพารา (ปริมาณ ) 
งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 
ประชุม ครม. (๑๙ มกราคม25๕๙) 
4. ให สสว. เปนหนวยงานหลักรวมกับ กษ. อก. วท. 
คค. และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสงเสริมการ
วิ จั ยและ พั ฒ นาเพ่ื อ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ให แก
ผูประกอบการ SMEs ท่ีสามารถใชยางพาราเปน
สวนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ 
มติการประชุม ครม. (๒๙ ธันวาคม25๕๘) 
5. ให วท. อก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริม
และสนับสนุนการใชยางพาราใหแพรหลาย ท้ังนี้ ให
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมในป ๒๕๕๙ 
 
ประชุม ครม. (๓๐ ธันวาคม25๕๗) 
6. ให  กษ. พณ. อก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมกันพิจารณาหาแนวทางจัดต้ังศูนยรับซ้ือยางพารา
ในประเทศเพ่ือเปนจุดประสานระหวางเกษตรกรและ
ผูซ้ือโดยตรง โดยใหเกิดเปนรูปธรรมและใหสามารถ

สรางสรรคงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดในเชิง
พาณิชย ซ่ึงจะทําให เกิดการเพ่ิมมูลคาให กับ
ยางพารา แทนการสงออกในรูปวัตถุดิบ เปนตน
โดยไดมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
1) สงเสริมการแปรรูปยาง หรือผลิตภัณฑ
ยางพาราเพ่ือเปนการลดปริมาณยางพาราใน
ประเทศโดยดําเนินการ ดังนี้ 
    1. กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

ท่ีเก่ียวกับยาง 152 มาตรฐาน 
 2. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑยางตามนโยบาย

เรงดวน ดังนี้ 
 2.1) มาตรฐานแผนยางปูพ้ืน (มอก.2377 - 

2559) จํานวน 1 ราย คือชุมชน
สหกรณกองทุนสวนยางสตูล จํากัด 

     2.2) มาตรฐานแอสฟลตซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ (มอก.
2731 – 2559) จํานวน 8 ราย 
คือ บริษัท ยูไนเตดแอสฟสตโปรดักส 
จํากัด, บริษัท ซีโกแอสฟสต จํากัด, 
บริษัท โซนาแอสฟลต จํากัด, บริษัท 
เรโคแอสฟลต จํากัด, และ บริษัท 
ไทยบิทูเมน จํากัด, บริษัทเชลลแหง
ประเทศไทย, บริษัทเอเชียนแอส
ฟลท จํากัด, และบริษัททิปโกแอส
ฟลท จํากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เริ่มดําเนินการไดภายในป25๕๘ รวมท้ังให กษ. 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันสํารวจปริมาณการ
ใชยางพาราของแตละหนวยงานโดยเร็ว และให
จัดทําแผนการใชยางพาราในประเทศดวยเพ่ือใหการ 
ใชยางพาราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวนําเสนอ
ผลการดําเนินการดังกลาวให ครม. ทราบตอไป 

 2.3) มาตรฐานฟองน้ําลาเท็กซสไหรับทําท่ี
นอน(มอก.2747 – 2559) จํานวน 1 
รายคือ บริษัท เนเชอรัลเลเท็กซ แมทเท
รสอินดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด  

2) การแกไขปญหายางราคาตกต่ํา ไดมีมาตรการ
ในการแกไขปญหา 2 ระยะ ดังนี้ 
    1)แผนระยะสั้น:  

1.1)กําหนดมาตรการเรงรัด และสนับสนุน
การออกใบอนุญาต ร.ง.4 โรงงานแปร
รู ป ย า งพ า ร า  ให ส า ม า ร ถ อ อ ก
ใบอนุญาตไดภายใน 5 วันทําการ
เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น ให มี แ ห ล ง รั บ ซ้ื อ
ยางพาราเพ่ิมมากข้ึน 

1.2) สนับสนุนการเปดโรงงานท่ีเก่ียวกับ
ก า ร ทํ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า ง พ า ร า                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559จํานวน
80 โรงงานประกอบดวย ลอยางยางใน 
ยางนอก จํานวน 3 โรงงาน ยางปู พ้ืน 
ยางผสม ยางรัดของแผนยาง จํานวน 
2 โรงงาน ยางแทง ยางแผนรมควัน 
น้ํายางขน ยางเครป ยางผสมจํานวน 
66 โรงงาน และถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย เสนดายยางยืด หมอนท่ีนอน
ยางพารา ชิ้นสวนรถยนต จํานวน 9 
โรงงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

 

๖ 
 



 

 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

  

 

 

 

ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2560 มีโรงงาน
แจงเริ่มประกอบกิจการ 37 โรงงาน โรงงาน
เลื่อนเปดกิจการ 36 โรงงาน แจงเลิกประกอบ
กิจการ 7 โรงงาน เงินลงทุน 4,066,483,012 
บาท ปริมาณการใชยางรวม 445,565 ตัน/ป
ท้ังนี้ เนื่องจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว/
ขาดตลาดรองรับ เงินทุนไมพอ อยูระหวางหา
แหลงเงินทุนหรือผูรวมทุน และการกอสราง
อาคารโรงงานลาชากวากําหนด เปนตน 
2) แผนระยะยาว :  
2.1) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานของโรงงานทํา

ผลิตภัณฑยางอบแทง เพ่ือใหโรงงาน
ปฏิบัติ หากโรงงานสามารถปฏิบัติไดตาม
หลักเกณฑ มาตรฐานฯ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะสามารถออกใบอนุญาต 
ร.ง.4 ใหไดภายใน 2 วันทําการ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น 3 : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๗ 
(๓๑ ตุลาคม25๕๗) 
 
 
 

7 . ตามท่ี คสช. ไดมีมติ (๒๒ กรกฎาคม25๕๗) 
เห็นชอบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนท่ีชายแดนและ
เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรวมถึงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากรในพ้ืนท่ีเพ่ือให

5. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ประชุมครั้งท่ี 10/2558เม่ือวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2558 ประกอบไปดวยเนื้อหาใน4 
สวนหลัก ไดแก 1) การขอความเห็นชอบ2) การ
จัดหาท่ีดินเพ่ือจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 3) การ
พัฒ นานิ คม อุตสาหกรรม และ4 ) ด านการ

  
 
 
 
 
 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

 
 
 
 

๗ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕ 
(๒๑ พฤศจิกายน25๕๗) 
 
 
 
 

สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจและ
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นั้น ให สศช. รวมกับ มท. อก. กก. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ี
กําหนดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนชุมชน
เมืองใหม ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ี
การพาณิชย โรงแรมและท่ีพักอาศัย เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยอาจพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาเมืองคูแฝดทางการคาซ่ึงเชื่อมโยงกับ
เมืองคูคาหลักในประเทศเพ่ือนบาน 
8. ใหทุกสวนราชการใหความสําคัญกับการใหความ
รวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะการเขารวมพัฒนาใน
เขตเศรษฐกิจพิ เศษทวายและพ้ืน ท่ี โครงการท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงจะเปนการขยายความสัมพันธ การคา
และการลงทุนระหวางประเทศ และการเชื่อมโยง
ทางดานการคมนาคมจากไทยและทวายไปยังภูมิภาค
เอเชียใตดวย 
ประชุม ครม. (๑๘ พฤศจิกายน25๕๗) 
9. ครม. มีมติ (๒๘ ตุลาคม25๕๗) ให สศช. รวมกับ 
มท. สธ. อก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาหา
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใหเปนชุมชนเมืองใหมเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยอาจพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาเมืองคูแฝดทางการคาซ่ึงเชื่อมโยงกับ

ประชาสัมพันธและการตลาด โดยท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการจัดสรรท่ีดินท่ีมีการถอนสภาพเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก  และได มอบหมาย ให  ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชาท่ีดินราชพัสดุ
เพ่ือดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 3 พ้ืนท่ีใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ไดแกเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ตําบลทาสายลวด อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก)พ้ืนท่ี 836-2-87 ไร เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว (ตําบลปาไร
อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว) พ้ืนท่ี 660-
2-23 ไรและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
(ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา) 
พ้ืนท่ี 1,196-2-20 ไรการดําเนินงานตามมติ 
กนพ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ได
ดําเนินการจัดตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ดังนี ้
1) โครงการจดัตั้งนคิมอุตสาหกรรมตาก(แมสอด) 

(1) บริษัทท่ีปรึกษา จัดสงรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) ซ่ึงประกอบดวยขอมูล
โครงการ สภาพแวดลอมปจจุบันการมี
สวนรวมของประชาชน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน
และแก ไข ผล ก ระท บ สิ่ งแ วดล อ ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 
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ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๖๖ 
(๒๐ มีนาคม25๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองคูคาหลักในประเทศเพ่ือนบาน นั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเห็นผลเปนรูปธรรม จึงให สศช. 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดแผนการดําเนินงาน
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนท่ีชายแดน
ตามแนวทางขางตน 
ประชุม ครม. (๑๙ มีนาคม25๕๘) 
10. ตามท่ี คสช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
เรงรัดการขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใหเกิดเปนรูปธรรมโดยใหมีผลสัมฤทธิ์ภายในป 
๒๕๕๘นั้นใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนการ
ดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนดังกลาว 
ท้ังนี้  ในการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ระยะแรกใหใชสาธารณูปโภคท่ีอยูเดิมกอน โดยการ
แบงพ้ืนท่ีออกเปน ๓ สวน คือ 
(๑) พ้ืนท่ีท่ีรัฐบริหารโดยจัดโครงสรางพ้ืนฐานให  
(๒) พ้ืนท่ีเชาสําหรับภาคเอกชน 
(๓) พ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน SMEs 

 

สิ่งแวดลอมสําหรับการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม 
(EIA)ดํ า เนิ น การสรุป ผลการ ศึ กษ า     
แ ล ะ จั ด ทํ า ร า ย งาน ฉ บั บ ส ม บู รณ         
เม่ือวันท่ี 12 เดือนตุลาคม 2559 

(2) อยูระหวางดําเนินการพิจารณาจายเงินชดเชย
ใหแกประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี และยังมีผู
คัดค านการเพิกถอนท่ีดินโดยอ างวามี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินมากอนจากการตรวจสอบ
ของกรมธนารักษและท่ีดินจังหวัดตากเม่ือ
วันท่ี 25 กันยายน ๒๕๕๙ มีผูคัดคาน 4 
ราย พ้ืนท่ีจํานวน 70 ไร โดยจะมีการ
เปรียบเทียบเอกสารสิทธิ ์

(3) คัดเลือกบริษัท ปญญาคอนซัลแทนส 
จํากัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี 
จํากัด เปนท่ีปรึกษาออกแบบงานกอสราง
โดยทําสัญญาจางและเริ่มงานตั้งแตวันท่ี 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใชระยะเวลา ๖
เดือน ขณะนี้ไดจัดสงแบบรายละเอียด
เบื้องตน (Conceptual Design) 

2) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแกว
(อรัญประเทศ) 
(1 ) ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงาน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) แลวเสร็จ 
โดยคณะกรรมการผูชํานาญการไดประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

 

๙ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

พิ จ ารณ าราย งาน ผลกระท บ ด าน
สิ่งแวดลอม (EIA) และตรวจสอบพ้ืนท่ี
โครงการเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม๒๕๕๙
และสงใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) ใหความเห็นชอบ 

(2) กรมธนารักษจังหวัดสระแกวดําเนินการ 
จัดทําสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
เพ่ือใชจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เนื้อท่ี
ป ระ ม าณ  ๖ ๖ ๐  ไร เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 8 
กุมภาพันธ 2559 

    (3 ) ดํ า เนิ นการจดทะเบี ยนการเช า กับ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแกว โดยมี
คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชาเปนเงิน
15 .0 21  ล านบ าท  เม่ื อวั น ท่ี  3 0 
พฤษภาคม 2559 

(4 ) ดําเนินการการศึกษาแบบรายละเอียด 
(Detailed Design) แ ล ะจั ด ทํ าแบ บ
กอสรางรายการประกอบแบบและ
ประมาณ ราคากลางโครงการนิ คม
อุตสาหกรรม ไดแลวเสร็จ ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณาตรวจสอบของ
คณะกรรมการกํากับการจาง และจะได
นําเสนอคณะกรรมการ กนอ.พิจารณา

๑๐ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ใหความเห็นชอบโดยเร็ว 
3) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลา(สะเดา) 
   (1) ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและความ

เหมาะสมเชิงลึก การจัดทําแผนแมบทการ
พัฒ นา (Master Plan) และการจัดทํ า
แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design)
แลวเสร็จและไดนํ าเสนอรายงานฉบับ
สมบู รณ ต อสํ านั กงานคณ ะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.)ผานกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือ
พิจารณาโครงการแลว 

 (2) บริษัทท่ีปรึกษา จัดสงรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) ซ่ึงประกอบดวย ขอมูล
โครงการ สภาพแวดลอมปจจุบันการมี
สวนรวมของประชาชน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน
แ ล ะ แ ก ไข ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)        
สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานฯ 
เม่ือวัน ท่ี  16 กันยายน 2559 และ
รายงานฉบั บสมบู รณ  เม่ื อวัน ท่ี  24 
ตุลาคม 2559 

๑๑ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

  (3) กรมธนารักษยังไมสามารถให กนอ. เชา
พ้ืน ท่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงขลาได เนื่องจากยังมีผูอยู
อาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนจํานวนมาก 
ท้ังนี้จังหวัดสงขลา ไดมีประกาศเม่ือวันท่ี
๑  มีนาคม ๒๕๕๙แจ งให ผู อยู อาศัย
ท้ังหมด ขนยาย รื้อถอน อาคารหรือ     
สิ่งปลูกสรางออกจากท่ีราชพัสดุภายใน 
๖๐ วัน แตยังมีผูอยูอาศัยบางรายท่ียัง   
ไมพรอมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 

(4) คณะกรรมการ กนพ.ในการประชุมครั้งท่ี 
๒ /๒๕๕๙  เม่ื อวัน ท่ี  ๒๗  กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดสงขลาใช พ้ืน ท่ีราชพัสดุ ท่ี
จัดหาไวเพ่ือนํามาใชประโยชนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ในสวนพ้ืนท่ี
แปลง ๔๔๐-๐-๐๙ ไร จํานวนประมาณ 
๑๒๐ ไร เพ่ือดําเนินโครงการสถานีขนสง
ผูโดยสาร (Bus Terminal) และศูนยบริการ
นักทองเท่ียวครบวงจร (Tourism Service 
Center) โดยให ตกลงในรายละเอียด
เก่ียวกับท่ีตั้งของพ้ืนท่ีกับ กนอ. ท้ังนี้ให
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาใช
งบประมาณของหนวยงาน และขอเชา
ท่ี ดิ น ราช พั สดุ ต อกรมธน ารักษ ต าม

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

กฎระเบียบของกรมธนารักษตอไปซ่ึง กนอ. 
ได มีหนั งสื อแจ งจั งหวัดสงขลา และ
กรมธนารักษ รับทราบ พรอมท้ั งแจ ง
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเก่ียวกับท่ีตั้งของ
ท่ีดินราชพัสุดฯ ตามมติดังกลาวขางตนแลว 

   (5 ) ขณ ะนี้ อยู ระห ว างดํ า เนิ นการศึกษา
ออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและตาก     
ได กํ าหนดให มี เขตประกอบการเสรี        
(I-EA-T Free Zone) เพ่ื อเปนการเพ่ิม
ศักยภาพและโอกาสการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือให การออกแบบฯ 
ดังกลาวสอดคลองกับหลักเกณฑการ
ใหบริการของ กรมศุลกากร กนอ. จึงได
เชิญผูแทนจากสํานักสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอากรกรมศุลกากร มาใหขอ มูล
ข อ คิด เห็ น  และข อ เสนอแนะ ท่ี เป น
ประโยชนตอการจัดเตรียมพ้ืนท่ีแกบริษัท
ท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐3/20076 
(2มิถุนายน25๕9) 
 

 
ประชุม ครม. (31พฤษภาคม25๕9) 
11. การพัฒนาพ้ืนท่ีชั้นในเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอรและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาม
ยุทธศาสตรของรัฐบาล เชน เมืองยางพารา (Rubber 
City) โดยมีการจัดกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอยูแลว จึง

 
 
6. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย      
ได ล งนามบั น ทึกความรวม มือการส ง เสริม
นวัตกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา          
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

  
 
 

 
 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

 

๑๓ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
รวมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง)
พิจารณาดําเนินการตอไป เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม
โดยเร็ว โดยใหสอดคลองกับรางกฎหมายตามขอ 20 
รวมท้ังพิจารณาใหมีกลไกในการประสานงานโดยตรง
กั บ ผู ล ง ทุ น ท่ี มี ค ว าม ส น ใจ แ ล ะ เข าข า ย เป น
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรม
แหงอนาคต  
 

       1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพ่ือสงเสริม 
และพัฒนานวัตกรรมยางพารา 

2) การยางแหงประเทศไทย เพ่ือสงเสริม
การประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร 

3) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา     
แห งป ระเทศไทย  ด านสิ น เชื่ อ เพ่ื อ
สนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ยางพ ารา (Rubber City) และนิ คม
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สํ าหรับ การพัฒ นาได จั ดตั้ ง เมื องยางพารา 
(Rubber City)ข้ึนโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) จัดหาผูรับจางกอสรางและบริษัทวิศวกร
ท่ีปรึกษาควบคุมงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัด
ส งขลาระยะ ท่ี  2 /2  และ  3  ต าม
กระบวนการทางพัสดุแลวเสร็จโดยเม่ือ
วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดลงนามใน
สัญ ญ าจ า งบ ริ ษั ท  บุ ญ ชั ยพ าณิ ชย
(1979) จํากัดและมีหนังสือแจงสง
มอบพ้ืนท่ีและกําหนดใหเริ่มงานกอสราง
ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2559 ใหผูรับจาง
ทราบแลว และผูรับจางไดดําเนินการถาง 

ปาในพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 1,200 ไรแลว
ขณะนี้อยูระหวางการขุดถมดินปรับ

๑๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

พ้ืนท่ีท้ังโครงการ (งานงวดท่ี 2) 
2) ลงนามสัญญาจางบริษัท เซาทอีสตเอ

เชี่ยนเทคโนโลยี จํากัด เปนท่ีปรึกษา
ควบคุมงานโดยไดทําการตรวจสอบแบบ
และสํารวจพ้ืนท่ีกอสรางแลว และการ
ปฏิบั ติ งานควบคุมงานกอสราง ใน
ภาพรวมยังไมพบปญหาและอุปสรรค
การกอสรางแตอยางใด 

3)  ปจจุบันงานกอสรางโครงการ ดําเนินงาน
ไป แล ว  คิ ด เป น  6 .7 9 %  เร็ วกว า
แผนงานท่ีกําหนดไว 0.81% 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐5/ว 179 
(12 เมษายน2560) 
 

 
ประชุมรวม คสช.และครม. (11 เมษายน2560) 
12.ใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักรวมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนวยงาน       
ท่ีเก่ียวของจัดทําฐานขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันและ
ประมาณการความตองการแรงงานในสาขาตาง ๆ 
ของอุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนท่ี EEC เพ่ือนําไปใช
กําหนดเปาหมายในการผลิตบุคลากรแตละประเภท
และระดับใหตรงตามความตองการตอไป ท้ังนี้       
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน 
 
 

 
 
7. อยูระหวางดําเนินการ 

   
 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

๑๕ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ประเด็น 4 :การสงเสริม SMEsและ OTOP 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๕ 
(๒๓ มกราคม25๕๘) 

 

 
ประชุมรวม คสช.และครม. (๒๐มกราคม25๕๘) 
13. ให สศช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ
บริการของประเทศ (กบส.) รวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน คค. พณ. อก. พิจารณาแนวทาง
ผลักดันจัดตั้งศูนยกลางโลจิสติกสของประเทศไทย 
โดยศึกษาผลดี ผลเสีย และเตรียมความพรอมและ
มาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการ
เคลื่อนยายเสรี (freeflow) ในสาขาตางๆ เชน สินคา
บริการการลงทุน แรงงาน เปนตน 

 
8. กระทรวงอุตสาหกรรม ไดเตรียมความพรอม
ใหกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเคล่ือนยายเสรี 
(Free Flow) ดังนี้ 

1)ศึกษาและจัดทํารางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุนภาคการขนสง
โครงสรางพ้ืนฐาน และโลจิสติกส3 กลุม
คือ ทางบก ทางน้ํา และทางรางท่ีสอดคลอง
กับแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
กระทรวงคมนาคม และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

   ผลการดําเนินงาน :ปจจุบันอยูระหวาง
การปรับปรุงรางแผนงานเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุนภาคขนสงทาง
ถนน ทางน้ํา และทางราง ตามขอบเขต
งานของท่ีปรึกษา 

2)สงเสริมพัฒนาผู ใหบริการโลจิสติกส
( Logistics Service Provider : LSP)
ประเทศไทยโดยเฉพาะระดับ SMEs ใหมี
ความรูความสามารถเพ่ิมมากข้ึนดวย
การสงเสริมองคความรูท้ังในสวนของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณเครื่องมือ 

  

 

 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร 

๑๖ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

และการปรับกระบวนการทําธุรกิจเขาสู
ระบบมาตรฐานสากลแบบครบวงจร 

   ผลการดําเนินงาน :ปจจุบันอยูระหวาง
การปรับปรุงรางแนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับกลุมผู ใหบริการโลจิสติกส 
(LSP) ซ่ึงประกอบดวย  

   (1) การพัฒนากําลังคน  
   (2 ) การพัฒนาระบบขนสงและการ

กระจายสินคา 
   (3) การพัฒนาระบบคลังสินคา 
   (4) การพัฒนาดานเทคโนโลยีฯ 
   (5) การสงเสริมเศรษฐกิจการนําเขาและ

สงออก  
   (6) การปรับปรุงประสิทธิภาพโซอุปทาน 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐5/ว 91 
(23 เมษายน 25๕8) 
 

 
ประชุม ครม. (20เมษายน 2558) 
14 . ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติให ทุกกระทรวง          
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานโฆษกสํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีดําเนินการสรางการรับรู
ให แก ป ระชาชน ใน เรื่ อ งต าง ๆ  ท่ี รั ฐบ าลและ
หนวยงานดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง 
นั้น ใหทุกกระทรวงกําหนดเปาหมายและผูมีสวนได
เสียของหนวยงานของตนและสรางการรับรูใหแก
ประชาชนโดยมุงเนนกลุมเปาหมายและผูมีสวนได
เสียของหนวยงานเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

 
 
9 . กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสํ านั ก งาน

อุตสาหกรรมจั งหวัด  ลงพ้ืน ท่ี เพ่ื อชี้ แจง
รายละเอียดโครงการหมูบานอุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรค (CIV) และประสานกลุมเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูนําชุมชน และหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือสงตอ
ใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมดําเนินการบม
เพาะเสริมสรางศักยภาพใหกับชุมชนตอไป 
และจะเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน

  
 
 

 
 

อุตสาหกรรมจังหวัด 

๑๗ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการในลักษณะเปนการชวยเหลือประชาชน
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงบริการ เชน การ
ติดตั้งโทรศัพทสําหรับบริการผูพิการทางสายตาและ
ทางการไดยิน เพ่ือใชในการติดตอหมายเลขฉุกเฉิน 
ไดแก โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ซ่ึงเปนการจัดใหมี
การบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เ พ่ื อ สั ง ค ม  (Universal Services Obligation : 
USO) 

ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ในอนาคต และมีสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด   

ประเด็น 5 : 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 463  
(14 ธันวาคม 2559) 

 

15. มอบให รอง นรม.(นายสมคิดฯ) รวมกับสวนราชการท่ี
เก่ียวของ  เชน อก.  พณ.  วท.  พิจารณากําหนด
แนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศในระยะตอไปอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเป าหมาย (S - Curve) เพ่ื อเพ่ิ มขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการไทย  
แลวนําเสนอแนวทางพัฒนาดังกลาวตอ นรม. ภายใน 3 
เดือน 

10. ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอรในระยะตอไป โดยใช
กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาค
ลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ี อก. จัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือขับเคลื่อน เรงรัด กํากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
เปาหมาย ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ท่ีมอบหมาย
ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิ ทักษ ) รวมกับสวนราชการท่ี เก่ียวของ 
พิจารณากําหนดแนวทางและกลไกการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระยะ
ต อ ไป อ ย า ง เป น ร ะ บ บ  โ ด ย เฉ พ า ะ
อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) เปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอรในระยะตอไป หลังจาก

  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

๑๘ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ครบกําหนดระยะเวลาของนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรแลว 
 

รวม 15 10 - 15  

 

๑๙ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานสังคม 
นโยบายรัฐบาลขอท่ี9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
ประเด็น 6 : ผลกระทบของการทําเหมืองแร 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๕ 
(๒๓ มกราคม25๕๘) 

 
ประชุมรวม คสช.และ ครม.(๒๐มกราคม25๕๘) 
16. ใหคณะทํางานเพ่ือศึกษาและตรวจสอบขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับผลกระทบตอสุขภาพจาก
แรใยหินในภาพรวมท้ังหมด พิจารณาแนวทางการ
ยกเลิกการใชแรใยหิน โดยเตรียมมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และใหพิจารณาดําเนินการใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 
1. การดําเนินงานการศึกษาและตรวจสอบขอเท็จจริง 
เกี่ ยวกับผลกระทบต อสุขภาพจากแร ใยหินท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2554 
ใหกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําแผนในการยกเลิก
การนํ าเข าผลิ ตและจํ าหน ายแร ใยหิ นและ
ผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด
และนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตอไป ซ่ึง
กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการแลวเสร็จและ
นําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือน 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงเรื่องคืนกระทรวงอุตสาหกรรม 
เม่ือวัน ท่ี  ๒  มกราคม พ .ศ .๒๕๕๗  เพ่ื อให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมและคณะรัฐมนตรี 
มีมติเม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศปรีดิยาธรเทวกุล) 
ไปกํากับดูแล โดยใหตั้งคณะทํางานประกอบดวย 
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักรวมกับ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาและตรวจสอบ
ขอมูล ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของในภาพรวมท้ังหมด 

  
 
 

 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

20 
  



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เชนผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหินท้ังในสวน
ของประชาชนท่ัวไปและผู ท่ีปฏิบัติงานอยู ใน
สถานประกอบการท่ีใชแรใยหินเปนสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑ ความเหมาะสม คุมคา และเปนไป
ได ในการใชวัส ดุ อ่ืนทดแทนการใชแร ใยหิน 
แนวทางใหความชวยเหลือผูประกอบการในกรณี
ท่ีมีการหามใชแรใยหินเปนสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ แนวทางและมาตรการในการดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมในการใชแรใยหิน/ยกเลิกการใชแรใย
หินและผลกระทบจากการนํ าเข าแร ใยหิ น      
เปนตน และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเห็นในประเด็นนี้วา 
เห็นควรท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันวาในขณะนี้ 
ยังไมมีนโยบายหามหรือยกเลิกการใชแรใยหินไครโซ
ไทลในทันที แตจะควบคุมการใชควบคุมวัตถุดิบโดย
ใชกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 
และการดําเนินการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวน ศึกษา และกําหนด
มาตรการความปลอดภยัสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีการใชแรใยหินไครโซไทลในการผลิตท่ีเขมงวด 
ตามขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศ
ปรีดิยาธร เทวกุล) และมีการประสานการทํางานกับ
หน วยงานท่ี เก่ียวของโดยผ านคณะกรรมการ 
คณะทํางานอ่ืน ๆ ไดแก  คณะทํางานภายใต
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ท่ีนําเสนอมติ
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มาตรการทําใหสังคมไทย
ไรแรใยหิน อันเปนท่ีมาของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 12 เมษายน2554 คณะทํางานขับเคลื่อน
มติมาตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน โดย
หลักการเพ่ือใหเกิดการลดการใชแรใยหินไครโซ
ไทลของประเทศมิใชการหามโดยทันที 

      2 ) คณ ะทํ างาน เฉพาะกิจ เพ่ื อตรวจสอบ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชแรใยหิน
ไครโซไทลภายใตคณะอนุกรรมาธิการดาน
การคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-
รัสเซีย (Sub-Commission on Trade and 
Economic Cooperation) ซ่ึ งเป นการลด
แรงกดดันหรือผลกระทบจาก มิติ ด าน
ตางประเทศกับสาธารณรัฐรัสเซีย 

ประเด็น 13 : การแกไขปญหาภัยแลง 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว ๑๙๔ 
(๓ กรกฎาคม25๕๘) 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว ๒๖๕ 
(๑๙ สงิหาคม25๕๘) 

 
ประชุม ครม. (๓๐ มิถุนายน25๕๘)  
17. กําหนดใหการแกไขปญหาภัยแลงเปนวาระ
แหงชาติท่ีทุกหนวยงานตองรวมมือกันดําเนินการ 
 
 
 
ประชุม ครม. (๑๘ สิงหาคม25๕๘) 
18. นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
โดยขอความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังชุมชนเมือง

 
 
2 .การแก ไขป ญ หาภั ยแล งของกระทรวง
อุตสาหกรรม มีการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

1.กําหนดโครงการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนใน
กลุ มนิคมอุตสาหกรรม พ้ืน ท่ีมาบตาพุด 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ 
1) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณถนน 

I-8 ซ่ึงใชแหลงน้ําจากคลองทับมา-น้ําหู 
นํามาปรับปรุงคุณภาพน้ําเพ่ือนํากลับมา

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การนิคม
อุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

และภาคเกษตรกรรมในการประหยัดการใชน้ําใน
ชวงเวลานี้และสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
สถานการณ น้ํ า ในระยะตอไป เพ่ือใหสามารถ
เตรียมการรองรับสถานการณน้ําขาดแคลนไดอยาง
เหมาะสม และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
ฤดูกาลผลิตท่ีกําลังจะมาถึง 

ใชในภาคการอุตสาหกรรมโดยโครงการมี
ความสามารถในการสูบน้ํ า ได เฉลี่ ย 
20,000 ลบ.ม./วัน 

2) โครงการกอสรางอางเก็บน้ําดิบในพ้ืนท่ี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปจจุบันอยู
ระหวางการดําเนินการกอสรางฯ คาดวา
โครงการฯ มีผลการดําเนินการประมาณ 
82.23% และจะแลวเสร็จภายในเดือน 
สิงหาคม 2560 

2. ขอความรวมมือใหผูประกอบการในพ้ืนท่ี
กลุ มนิ คม อุตสาหกรรมมาบตาพุดช วย
ประหยัดการใชน้ําในชวงท่ีขาดแคลนน้ําการ
ประชุมเพ่ือติดตามสถานการณน้ําอยู เปน
ประจําทุกเดือนในการประชุม water war 
room โ ด ย ไ ด รั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก
ผูประกอบการ เปนอยางดี 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น 7: การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

ดําเนินการแลวเสร็จไมมีขอส่ังการเพ่ิมเติม 

รวม 3 2 - 3  
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานการบริหารราชการแผนดินและอ่ืน ๆ 
นโยบายรัฐบาลขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล การปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประเด็น 9 : การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ดําเนินการแลวเสร็จไมมีขอส่ังการเพ่ิมเติม 
ประเด็น 10 : การรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว 310 
(23 มิถุนายน 2560) 
 

 
ประชุม ครม. (20 มิถุนายน 2560) 
19. ใหรัฐมนตรีทุกทานใหความสําคัญในการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินการตาง ๆ       
ใหบรรลุเปาหมายอันเปนประโยชนแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี ตลอดจนใชโอกาสดังกลาวในการสรางความ
เขาใจกับประชาชน ภาคเอกชน และขาราชการใน
พ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ ถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางขาราชการในสวนภู มิภาค ภาคเอกชน     
และภาคประชาสังคม 

 
 
1. อยูระหวางดําเนินการ 

  
 
 
 

 
 
สํานักงานรัฐมนตรี 

ประเด็น 11 : การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน/เรงรัดการออกใบอนุญาตตาง ๆ 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐ 
(๑๕ พฤษภาคม 25๕๘) 
 
 

ประชุม ครม. (๑๒ พฤษภาคม 25๕๘) 
20. ให ทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีออกใบอนุญาต 
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานตางๆ เชน กรอ. 
สมอ. รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการ
ปฏิบั ติงานให นรม. ทราบทุก ๑ เดือน โดยระบุ
ขอมูลระยะเวลาท่ีใชในการออกใบอนุญาตตรวจสอบ 
หรือรับรองมาตรฐานแตละรายใหชัดเจน 

 
 
2. พิจารณาออกใบอนุญาตตาง ๆ รวมท้ังสิ้น

1,130 ราย ประกอบดวย  
      1) อนุญาตประกอบกิจการ 681 ราย    
      2) อนุญาตขยายกิจการ 449 ราย 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

ทุกหนวยงานในสังกัด 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
 
 

๒๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว 310 
(23 มิถุนายน 2560) 
 
 

 
ประชุม ครม. (20 มิถุนายน 2560) 
21 . ให สํ านั ก งาน  ก .พ .ร . กํ า กับ ติดตามการ
ดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิ จ ารณ าอนุ ญ าตท างราชการ  พ .ศ . 2 5 5 8 
โดยเฉพาะในสวนงานบริการประชาชน ท้ังในดาน
การลดข้ันตอนการดําเนินงาน ลดการใชเอกสาร    
การลดใชทรัพยากร รวมท้ังใหนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชแทน ท้ังนี้  ให กําหนดตัวชี้วัด ท่ี
สามารถแสดงผลการดําเนินการของสวนราชการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวท่ีชัดเจน และรายงานให
คณะรัฐมนตรทีราบเปนระยะดวย 

 
 
3. ไดมีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
รวมท้ังสิ้น 269 คู มือ โดยเปนคู มือสําหรับ
ประชาชน จาก 7 สวนราชการ ยกเวน สศอ. 
ประกอบดวย สปอ. จํานวน 73 คู มือ กรอ. 
จํานวน 64 คูมือ กสอ. จํานวน 4 คูมือ กพร. 
จํานวน 44 คูมือ สอน. จํานวน 16 คูมือ สมอ. 
จํานวน 40 คูมือ และ กนอ. จํานวน 28 คูมือ 
และจากการตรวจสอบการดําเนินการของ        
7 สวนราชการในเรื่องดังกลาว ปรากฏวา       
ทุกสวนราชการสามารถใหบริการประชาชนได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคูมือสําหรับ
ประชาชน 

  
 
 
 
 

 
 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร  

สํานักงานปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรม 

ประเด็น 12 : การจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิรูป 
ดวนท่ีสุด 
นร  ๐๕๐๕/ ว ๓๕๙ 
(๙ พฤศจิกายน 25๕๘) 
 

 
ประชุม ครม. (๓ พฤศจิกายน 25๕๘) 
22. มติ ครม. (๑๓ ต.ค. ๕๘) เรื่อง การดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบตามท่ี 
นรม. เสนอ โดยมีประเด็นเก่ียวกับการแบงชวง
ระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินและการปฏิรูป
ประเทศเปน ๓ ระยะ นั้น ในสวนของระยะท่ี ๒      
ซ่ึงเปนการบริหารราชการแผนดินและการปฏิรูป

 
 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการระยะท่ี 2 เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป
และขับเคลื่อน ท้ัง 6  คณะ โดยขอมูล
แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประกอบดวยแผนงาน/โครงการภายใต
คณ ะ ขับ เคลื่ อ น ท่ี 1  ด าน ก าร พั ฒ น า

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

(สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร) 

 

๒๕ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ประเทศของรัฐบาลใหแบงชวงระยะเวลาและใหทุก
สวนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม 25๕๘ - ๓๐ 
มีนาคม 25๕๙ 
กรอบการดําเนินการการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะท่ี ๑ 
ประเด็นท่ีมอบหมายใหทุกสวนราชการดําเนินการ
จัด ทํ าแผนปฏิบั ติ การเพ่ื อใช เปนแนวทางการ
ดําเนินการของหนวยงาน 
ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน 25๕๙ - ๓๐ 
กันยายน 25๕๙  
กรอบการดําเนินการ การบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะท่ี 2 
ประเด็นท่ีมอบหมายใหทุกสวนราชการดําเนินการ
จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ใช เป น แ น ว ท า ง              
การดําเนินการของหนวยงาน 
ระยะท่ี 3 ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม 25๕๙ - ๓๑ 
มีนาคม 25๖๐ 
กรอบการดําเนินการการดําเนินการเก่ียวกับการ
สรางความปรองดองและสมานฉันทใหคนในชาต ิ
ประเด็นท่ีมอบหมายใหทุกสวนราชการดําเนินการ
จัด ทํ าแผนปฏิบั ติ การเพ่ื อใช เปนแนวทางการ
ดําเนินการของหนวยงานพรอมท้ังจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือเตรียมสงตอให รัฐบาล      
ชุดตอไป 

ทรัพยากรมนุษยและระบบการศึกษา       
คณะท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง      
การลงทุนภาครัฐและโครงสรางพ้ืนฐาน 
คณะท่ี 5 ดานความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ํา 
การ เกษ ตรท รัพ ยากรธรรมช า ติ แล ะ
สิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระยะ ท่ี2  ส ง ให สํ านั ก งาน เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 
โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม  
จัดทําแผนปฏิบัติการระยะท่ี 3  กระทรวง
อุตสาหกรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใชเปน
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี้ 
1) แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวง

อุตสากรรมในในระยะ 20 ป (2560 -
2579) ซ่ึงประกอบดวย โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม  ผ ล ท่ี ค า ด ว า จ ะ ได รั บ 
เป าหมายการดํ าเนินงานในแตละ
ชวงเวลาของหนวยงาน จํานวน 4 
ระยะ  ๆ  ล ะ  5  ป  วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
เปาประสงคในกาวสูประเทศไทย 4.0 
ของแผนงาน รวมมท้ังพิจารณาความ
สอดคลองของแผนงานในภารกิจหลัก 
กับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
ฉบับท่ี 12 ประเด็นการปกิรูปของสภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ระยะท่ี 4 ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน 25๖๐ - ๓๐ 
มิถุนายน 25๖๐ 
กรอบการดําเนินการ การสงตอการบริหารราชการ
แผนดินใหรัฐบาลชุดใหมท่ีจะเขามารับชวงตอจาก
รัฐบาลชุดนี้ 
ประเด็นท่ีมอบหมายใหทุกสวนราชการดําเนินการ
จัด ทําประเด็นภารกิจ ท่ีสําคัญ ท่ีรัฐบาลชุดใหม      
ตองดําเนินการและกําหนดกลไกในการขับเคลื่อน
และติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปแหงประเทศไทย 
โ ด ย ส ง ใ ห  สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
นายกรัฐมนตรี (สลน.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สคช.) เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

2) จัดทําแผนแมบทระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2 5 6 0  - 2 5 7 9 ) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามขอสั่งการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2 5 5 9  เพ่ื อ ให ห น ว ย งาน ใช เป น
แนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ 
ป  พ .ศ . 2 5 6 1  โด ย ก ร ะ ท ร ว ง
อุ ต ส าห ก รรม  ได จั ด ส ง ให สํ า นั ก
งบประมาณ (สงป.) และสํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) 
เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 เปนท่ี
เรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 

๒๗ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

นโยบายรัฐบาลขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล การปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประเด็น 12 : การจัดทําแผนปฏิบัติ/แผนปฏิรูป 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 360 
(26 ตุลาคม 25๕9) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชุม ครม. (25 ตุลาคม 25๕9)  
23. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (4 ตุลาคม 2559) 
เรงรัดใหสวนราชการรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนในภารกิจ
หลักของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
สงใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือนํ าเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป นั้น ใหทุกสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเรงรัดการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนงานให
คํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย างยั่ งยื น  เพ่ื อบรรลุ เป าหมายพั ฒนา          
อยางยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทาง (SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิ รู ปประเทศด วย เม่ื อสํ านั กงาน เลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรีรวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ เสร็จ 
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเพ่ือนําไปบูรณาการรวมกับหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินการตาม
แผนงาน /โครงการ และการพิ จารณ าจั ดสรร

 
 
3. ดําเนินการจัดทําแผนในภารกิจหลักของ

หนวยงานระยะ 20 ป  (พ.ศ .2560 - 
2564) โดยจัดประชุมหารือการทบทวน
แผนงาน เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  
เพ่ื อ ให ห น ว ย งาน ใน สั ง กั ด ก ระท รว ง
อุตสาหกรรม ไดทบทวนแผนงานในเบื้องตน 
และสงขอมูลให สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รวบรวมเพ่ือนําเสนอผูบริหาร  
และเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 จาก
การประชุมผลการทบทวนแผนงานใน
ภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมระยะ 
20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ปจจุบันอยู
ระหว างการปรับปรุงข อ มูล ให มีความ
ครบถวน  เพ่ือส งสํ านั กงาน เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559 

 
 
 

 
 
 

 
 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร 
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๘ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีเก่ียวของ แลวเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณากอนเสนอคณะรัฐนมตรีตามข้ันตอนตอไป 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 388 
(10 พฤศจิกายน 25๕9) 

 

 
24. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (4 ตุลาคม 2559) 
เรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนงาน
ในภารกิจหลักของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560 – 2579) และส งให สํ านั ก เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณากอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป และตอมาไดมีขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
25 ตุลาคม 2559 ใหดําเนินการดังกลาวโดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง (SEP for SDGs) 
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และประเด็นการ
ปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวย นั้น 
ในการจัดทําแผนงานดังกลาวใหสวนราชการและ    
รัฐวิสาหกิจเพ่ิมขอมูลในประเด็นดังตอไปนี ้

1. วิสัยทัศน 
2. วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองสอดคลอง

กับขอสั่งการของนายยกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 

 
4. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ไดดําเนินการจัดทําแผนใน
ภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 
20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยไดสรุปใน
ภาพรวม  ประกอบด วย  แผนงานหลัก  9 
แผนงาน โครงการสําคัญจํานวน 57 โครงการ 
โดย ได จั ด ทํ าข อ มูล  เสนอ ปลัดกระทรวง
อุ ต ส าห ก ร รม  ต าม บั น ทึ ก ข อ ค ว าม  อ ก 
0205(3)/1586 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2 5 5 9  เพ่ื อ ให รั ฐ ม น ต รี ว าก รก ระท รว ง
อุตสาหกรรม ลงนามเรียน รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และสงให สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวัน ท่ี  15 
พฤศจิกายน 2559 เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 
 

  
สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร  
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๙ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2559 แบะเปาหมายประเทศไทย 4.0 
3. แหลงท่ีมาของงบประมาณ เชน งบประมาณ 

เชน งบประมาณแผนดิน เงินกู เงินรายได 
การรวมลงทุน กับภาคเอกชน (Public 
Private Partnership : PPP) 

4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนและสิ่งท่ี
ประเทศชาติและประชาชนไดรับ 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 376 
(3 พฤศจิกายน 25๕9) 

 

25. ตามท่ีไดมีขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก
ร ว ม กั บ ส ว น ร า ช ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  เ ช น 
กระทรวงมหาดไทย  สํ ารวจความต องการใช
เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของ
เกษตรกรกลุ มตาง ๆ เชน  กลุม เกษตรกรท่ี ทํา
การเกษตรแบบแปลงใหญ กลุมสหกรณการเกษตร 
เปนตน และใหสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล
ดังกลาวตามลําดับความพรอมในการดูแลรักษาและ
ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักรกล ดังกลาว นั้น       
ให ข ย ายก าร ดํ า เนิ น ก ารต าม ข อ สั่ ง ก ารขอ ง
นายกรัฐมนตรีดังกลาวใหครอบคลุมถึงการสงเสริม
สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรดังกลาวจัดตั้งโรงสีของ
ตนเองข้ึนในพ้ืนท่ีดวยเพ่ือลดตนทุนการผลิต และให
มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการ   
ตามขอสั่งการและรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเปน
ระยะ ๆ ดวย 

 
5. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักตรวจและ
ประเมินผล ไดดําเนินการรวบรวมและจัดทํา
ข อ มู ล ร า ย ชื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ
เครื่องจักรกลการเกษตร จํานวน 267 ราย และ
ระบบการใหน้ําพืชและระบบน้ําหยด จํานวน 9 
ราย ใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงพาณิชย เพ่ือพิจารณาใชประโยชนใน            
การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี     
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

 

 
 

  
สํานักตรวจและ

ประเมินผล  
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๓๐ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 376 
(3 พฤศจิกายน 25๕9) 

 

 
26. การบริหารจัดการน้ําบริเวณลุมน้ําเจาพระยา
ตั้ งแตจังหวัดนครสวรรคลงมาจนถึงอาวไทยให
กระทรวงและสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ดังนี ้

26 .1  ติ ดตามสถานการณ น้ํ าอย างใกล ชิ ด 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมต่ําปละประสบปญหาอุทกภัย
เปนประจํา เชน จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน โดยแจงเตือน
สถานการณน้ําใหประชาชนทราบอยางตอเนื่องเพ่ือ
เตรียมพรอมรับสถานการณและดูแลประชาชนให
ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวนอยท่ีสุด รวมท้ัง
สรางความรับรูท่ีถูกตองแหประชาชนเก่ียวกับการ
บริหารจัดการน้ําและแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน
ท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยูดวย 

26.2 รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและกระทรวงมหาดไทยดําเนินการขุด
ลอกคูคลองตาง ๆ เพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดเร็วข้ึน 
รวมท้ังเรงสํารวจและพิจารณาความเปนไปไดในการ
ขุดคลองแหงใหมเพ่ือใชประโยชนในการกักเก็บน้ํา
และการระบายน้ําลงสูอาวไทย ท้ังนี้ ใหควบคุมดูแล
การกักเก็บน้ําและการระบายน้ําใหเหมาะสมแก
สถานการณดวย 

26.3 รวมกับกระทรวงการคลังและสํานักงาน
งบประมาณพิจารณาจัดหาแหลงเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือ

 
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาท่ีกํากับดูแล

โรงงานท่ีมีแนวโนมท่ีจะระบายน้ําท้ิงท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ําเจาพระยาตั้งแตจังหวัด
นครสวรรคลงมาจนถึงอาวไทยไมใหปลอยน้ํา
ท้ิงลงสูแมน้ําเกินกวาคามาตรฐานกําหนด 

  
 

 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๓๑ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ใชในการดําเนินการตามขอ 1.2 โดยอาจขอความ
รวมมือจากภาคเอกชนท้ังไทยและตางประเทศ 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 376 
(3 พฤศจิกายน 25๕9) 
 

 
27. ตามท่ีไดมีขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวัน ท่ี  31 พฤษภาคม 
2559 ใหทุกสวนราชการท่ีเสนอขอเพ่ิมอัตรากําลัง
ขาราชการตอคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณาทบทวนการเสนอ
ขอเพ่ิมอัตรากําลังโดยคํานึงถึงภาระงบประมาณ     
ท่ีเปนคาใชจายดานบุคลากรและปริมาณภารกิจเปน
สําคัญ ท้ังนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดในการจัดจาง
ผูมีคุณวุฒิพิเศษมาดําเนินภารกิจเฉพาะ รวมท้ังการ
จ า งพ นั ก งาน ราชการ เพ่ื อท ดแท น การบรรจุ
ขาราชการดวย นั้น ใหรองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ 
เครืองาม) รวมกับคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคคลภาครัฐทุกประเภทใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับภารกิจในอนาคต รวมท้ังปรับปรุง
วิธีการสรรหาบุคลากรภาครัฐ โดยใหมีการจัดจางผูท่ี
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลาหรือไมเต็มเวลา (part time) ในชวงระยะเวลา
ท่ีกําหนดตามความจําเปนของภารกิจ สําหรับการ
จัดสรรอัตราวางจากการเกษียณอายุของขาราชการ
ในแตละป  ให พิจารณากําหนดสัดสวนการรับ
บุคลากรภาครัฐท่ีเปนขาราชการประจํากับผูมีคุณวุฒิ

 
10. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

อยูระหวางกําหนดแนวทางดําเนินการตาม     
ขอสั่งการดังกลาว 

  
 

 
สํานักบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๓๒ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

พิเศษหรือผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหสอดคลอง
กับกรอบอัตรากําลังท่ีกําหนดขางตนดวย และให
รายงานผลตอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 
2559  

ดวนท่ีสุด 
นร 0220.02/ว 1556 
(14 ตุลาคม 2559) 
 

 

 

 

 
มติ ครม. (13 กันยายน 2559) 
28. ขอใหหนวยงานระดับกระทรวงนํานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 
2559 - 2564) ไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธระดับกระทรวง 
ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ. 2560 รวมท้ังส ง
แผนปฏิบั ติการประชาสัมพันธฯ ดังกลาวและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธฯ ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติไดทราบ 

 
 
11.สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     

โดยสํานักบริหารกลาง ไดแจงเวียนหนังสือ
ใหกรมตาง ๆ ทราบ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การท่ีสอดคลองกับแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

  
 
 

 
 

กลุมประชาสัมพันธ  
สํานักบริหารกลาง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ดวนท่ีสุด 
นร 0220.02/ว 1556 
(14 ตุลาคม 2559) 

 
มติ ครม. (13 กันยายน 2559) 
29. ขอใหหนวยงานระดับกระทรวงนํานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 
2559 – 2564) ไปใชประกอบการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ 
ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 อันจะ
ชวยใหเกิดการบูรณาการการประชาสัมพันธเพ่ือ
พั ฒ นาป ระ เท ศ ได อย า ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล มีเอกภาพในการดําเนินงาน นําไปสูการ

 
 
12.สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       

โดยสํานักบริหารกลาง ไดแจงเวียนหนังสือ
หนังสือตัวอยางใหกรมตาง ๆทราบ และ
ประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

  
 
 

 
 

กลุมประชาสัมพันธ  
สํานักบริหารกลาง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๓๓ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

บ รรลุ ผ ล สํ า เร็ จ ต าม เป าห ม ายขอ งแผ น ก าร
ประชาสัมพันธแหงชาติท่ีกําหนด 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 33 
(20 มกราคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 45 
(26 มกราคม 2560) 

 
มติ ครม. (17 มกราคม 2560) 
30. ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ท่ี  3 /2 5 6 0  ล งวั น ท่ี  1 7  มกราคม  2 5 6 0 
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ
การสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) นั้น ใหทุก
กระทรวงแตงตั้ งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการ
ดํ า เนิ นการของ ป .ย .ป . ข้ึนภายในสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง โดยใหกําหนดผูรับผิดชอบในภาพรวม
และในแตละยุทธศาสตรชาติ ท้ัง 6 ดาน ดวย 
 
มติ ครม. (24 มกราคม 2560) 
31. ตามมติคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ    
ท่ี 3/2560 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผนดินตามกรอบการปฏิ รูปประเทศ 
ยุท ธศาสตรช าติ  และการสร างความสามัค คี
ปรองดอง (ป .ย.ป .) ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือ
สรางความสามัคคีปรองดองรวมอยูดวย นั้น 
 

 
 
13. เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดมี

การจัดประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง ครั้งท่ี 1/2560  

     โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย
ใหจัดตั้งคณะทํางาน โดยแบงเปน 4 ดาน 
ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 3/2560 ซ่ึงประกอบดวย 
1) หน.ผตร.อก. (นายประสงค  นิลบรรจง)

กํากับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม 
2) ผตร.อก. (นายอภิจิณ โซติกเสถียร)   

ดู แลด านบ ริห ารราชการแผ น ดิ น       
เชิงยุทธศาสตร 

3) ผตร.อก. (นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ)      
ดูแลดานการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ 

4) ผตร.อก. (นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ) 
ดู แ ล ด าน ก ารส ร า งค วามสม มั ค คี
ปรองดอง 

 
 

  
 
 

 
 

สํานักตรวจและ
ประเมินผล 
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

๓๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 31.1 ใหคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิง
ยุทธศาสตรพิจารณากําหนดกลไกการทํางานของ
สวนราชการเพ่ือให เกิดบูรณาการระหวางสวน
ราชการใหเกิดข้ึนอยางแทจริงและมีความยั่งยืนดวย 
31.2 ใหคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
พิจารณากําหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลท่ีเปน
คนดีและคนเกงเขาทํางานในระบบราชการและงาน
การเมือง 

 
 
 
  

 
 

  
 
 

 
 
 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 310 
(23 มิถุนายน 2560) 
 

 
ประชุม ครม. (20 มิถุนายน 2560) 
32. ใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจาณา
ศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี     
การดําเนินงานของวิสาหกิจตาง ๆ ใหมุงเนนการ
ดํ า เนิ น งาน ใน ลั กษ ณ ะการ เป น ผู กํ า กั บ ดู แ ล 
(Regulator) และใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทเปน
ผูปฏิบัติ  (Operator) แทน เพ่ือลดภาระดานการ
บริหารจัดการของรัฐสาหกิจและเปนการสนับสนุนให
ภาคเอกชนมีสวนรวมใหมากข้ึน โดยใหพิจารณาแนว
ทางการดํ า เนิ น การให เห มาะสม  ครอบ คลุ ม
รัฐวิสาหกิจทุกแหง และใหนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี
ภายในเดือนกันยายน 2560 
 
 
 
 

 
 
14. อยูระหวางดําเนินการ 

  
 
 

 
 

การนิคม
อุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 

๓๕ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 82 
(17 มีนาคม 2559) 
 

 
ประชุม ครม. (15 มีนาคม 2559) 
33. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก
หารือรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน     
เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต เชน การใหสิทธิประโยชน
ทางการลงทุนเพ่ิมเติม การผอนปรนหลักเกณฑ       
ท่ีเก่ียวของกับการขนสงรถยนต การยกเวนภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิตของชิ้นสวนสําคัญท่ีใช
ในการผลิตยานยนตไฟฟาเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม    
ยานยนต ของไทยใหเปนอุตสาหกรรมใหม และรักษา
สถานะของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการ
ผลิตยานยนตของภูมิภาค 
 
 

 
 
14. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดเสนอ 
ครม. ขอตั้งศูนยทดสอบยานยนตและยางลอ
แห งชาติ  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมยานยนตใหเปนอุตสาหกรรม
ใหม และรักษาสถานะของประเทศไทยใน
การเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตของ
ภูมิภาค ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 29 
มีนาคม 2559 อนุมัติใหจัดตั้งศูนยทดสอบ        
ยานยนตและยางลอแห งชาติ  จํานวน 
1 ,235 ไร  ณ  เขตสวนป าลาดกระทิง 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   
จ าก กรม ป า ไม  ก ระท รว งท รัพ ย าก ร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เม่ือวัน ท่ี  7 
กรกฎาคม 2559 
1) ขอบขายโครงการ 
    การทดสอบในหองปฏิบัติการทดสอบ

และสน ามท ดสอบ มาตรฐาน  3 3 
รายการ 8 สนามสอบ แบงเปน 3 ระยะ  
(1.1) ระยะท่ี 1 มาตรฐาน 2 รายการ     

1 สนามทดสอบ 
(1.2) ร ะ ย ะ ท่ี  2  ม า ต ร ฐ า น  1 9 

  
 
 

 
 
 

 
 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รายการ 5 สนามทดสอบ 
(1.3) ร ะ ย ะ ท่ี  3  ม า ต ร ฐ า น  1 2 

รายการ 2 สนามทดสอบ 
2) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,705.7 ลานบาท 

และไดรับการจัดสรร ดังนี้ 
(2.1) งบกลางป 2558 จํานวน 

104,309,800 บาท  
(1) คาชดเชยปลูกป า จํานวน  

53,055,000 บาท 
  คาจางท่ีปรึกษาจัดทําแผน

หลักและออกแบบโครงการ 
จํานวน 51,254,800 บาท 
งบกลางป  2558 จํานวน 
10 ,251 ,000 บาท  และ
ผูกพันงบรายจายประจําป 2560 
จํานวน 41,003,800 บาท 

(2.2) งบประมาณ  ประจําป  2560 
จํานวน 161,126,300 บาท 
เ พ่ื อ เป น ค า ใ ช จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินการ ปรับพ้ืนท่ี ประมาณ 
200 ไร กอสรางและควบคุมการ
กอสรางอาคารสํานักงานพรอม
หองปฏิบัติการทดสอบและระบบ
สาธารณูปโภค การกอสรางและ
ค ว บ คุ ม ก ารก อ ส ร า งส น าม

๓๗ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ทดสอบยางลอตามมาตรฐาน UN 
R117 

3) การจางท่ีปรึกษาฯ 
(3.1) ลงนามในสัญญาจาง เม่ือวันท่ี 

23 สิงหาคม 2559 ปจจุบันอยู
ร ะห ว า ง ท่ี ป รึ กษ าออ กแบ บ
โครงการ กําหนดระยะเวลา
จัดทําแผนหลักและออกแบบ
โครงการ  510 วัน แบงเปน 6 
งวดงาน 

( 3 .2 )  ท่ี ป รึ ก ษ า ส ง ร า ย ง า น
ความกาวหนา ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 

       1) แผนการดําเนินงารนโครงการ  
ตามสัญญาจาง 

       2) วีดี ทัศนการประชาสัมพันธ
โครงการ 

( 3 .3 )  ท่ี ป รึ ก ษ า ส ง ร า ย ง า น
ความกาวหนา ครั้งท่ี 2 ดังนี ้

        1) ผังแนวเขตท่ีดิน 
        2) รางแผนหลักโครงการ (Master 

Plan) ไดแก 
           (2.1)การวิเคราะห ขีดความ 

สามารถในการรับรอง
กิจกรรม 

           (2.2) การออกแบบผังบริเวณ 

๓๘ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

และแนวคิดการใชพ้ืนท่ี 
           (2.3) แนวทางการประหยัด

พลังงาน 
           (2.4) ลําดับข้ันตอนการดําเนิน 

โครงการ 
(3.4) รายงานฉบับเบื้องตนการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานสวนทดสอบยาง
ลอตามมาตรฐาน  UN R117 
ไดแก 

        (1) แผนการดําเนินกิจการของ
โครงการ (Business Model) 

        (2) แผนธุรกิจ (Business Plan) 
        (3) แผนกลยุทธธุรกิจ (Business 

Strategy) 
4 ) ค า ช ด เช ย ป ลู ก ป า  จํ า น ว น 

53,055,200 บาท ดําเนินการ
ดังนี ้

    (1) คาชดเชยพ้ืนท่ีสวนปาองคการ
อุตส าห กรรมป าไม  (อ .อ .ป ) 
เบิกจายครบถวนแลว จํานวน 
39.5196 บาท  

    (2) คาชดเชยพ้ืนท่ีสวนปากรมปาไม 
อ ยู ร ะห ว า งรอ จ า ย  จํ าน ว น 
13.5656 ลานบาท 

๓๙ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/2898 
(14 มีนาคม 2560) 

 

 
ขอส่ังการ นรม. เดินทางไปตรวจราชการ 
34. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาความรวมมือ
ด านการท อง เท่ี ยว ใน พ้ื น ท่ีภ าค ใต ให เข มแ ข็ ง          
และมีศักยภาพ เพ่ือสามารถรองรับตลาดทองเท่ียว
ตางประเทศท่ีสนใจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและสงเสริม
อาชีพตาง ๆ รองรับนักทองเท่ียวตอไป 

 
 

15. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินการ
โครงการสรางสรรคอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 
(Creative Industry Village : CIV) โดยดําเนินการ
ระหวางป งบประมาณ 2559 - 2560 โดย
ดําเนินการคัดเลือก 9 หมูบาน ท่ีมีศักยภาพ   
เพ่ื อนํ ารองไปสู เป าหมายการเปนหมูบ าน
อุตสาหกรรมสรางสรรค โดยจะมีการประยุกตใช
ทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม ผลิตภัณฑและ
บริการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
มีการจัดทําสื่อวีดีทัศน เพ่ือเผยแพรในเว็บไซต
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เว็บไซตของ
โครงการฯ และสื่อโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน 2 หมูบาน ดังนี ้
 1. บานนาตีน ตําบลอาวนาง อําเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 2. ชุมชนเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง         
จ.สงขลา และดําเนิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยใชทุนทางวัฒนะธรรม จํานวน 
67 หมูบาน โดยจัดทําแบบรางผลิตภัณฑใหกับ
ผูประกอบการ จัดทําแผนธุรกิจเชื่อมโยงการ
ท อ ง เท่ี ย ว  เต รี ย มค วามพ ร อม ใน การนํ า

  
 
 

 
 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

๔๐ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ผลิตภัณฑไปทดสอบตลาดรวมกับ 9 หมูบาน   
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันท่ี 
10 – 12 มีนาคม 2560 รวมท้ังจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงมีการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต 
จํานวน 13 หมูบาน ดังนี้ 
 1. ชุมชนบานหาดสมแปน ตําบลหาด
สมแปน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 2. ชุมชนบานเกาะพิทักษ ตําบลบางน้ํา
จืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 3. ชุมชนบานทาเขา ตําบลเกาะยาวนอย   
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 4. ชุมชนบานบากันเคย ตําบลตันหยงโป   
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 5. หมูบานทะเลนอย ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 6. ชุมชนหมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7. ชุมชนบานราหมาด ตําบลกาะกลาง    
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่
 8 . กลุ มการท องเท่ี ยว เชิ งอนุ รักษ      
บานเขาเทพพิทักษ ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน        
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 9. ชุ มชนบ านป ยะ มิตร  ตํ าบลตา
เนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 1 0 .ชุ ม ช น บ าน ท รายขาว  ตํ าบ ล

๔๑ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
 11. ชุมชนบานหัวควน ตําบลกมลา 
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 
 12. ชุมชนบานทอนอามาน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 13. ชุมชนบานควนสวรรค ตําบลนาหม่ืนศร ี  
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง และในปงบประมาณ 
2561  อยูระหวางจัดทําแผนดําเนินงาน 

รวม 16 15 4 12  
 

๔๒ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายรัฐบาลขอท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็น 15 : การดําเนินการดานกฎหมาย 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๔  
(๒๕ ธันวาคม 25๕๘) 
 
 
 
 
 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ว 244 
(11 สิงหาคม 25๕9) 
 
 

 
ประชุม ครม. (๒๒ ธันวาคม 25๕๘) 
35. ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือยกราง
กฎ ห มาย ข้ึน ให ม ให โค รงส ร า งของกฎ ห มาย
ประกอบดวยมาตรการในเชิงปองกันเชิงปองปราม 
และบทลงโทษ ท้ั งนี้  ให เรงปรับปรุงกฎหมาย         
ท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น กฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
ประชุม ครม. (9 สิงหาคม 2559) 
36. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (1 มีนาคม 2559) 
รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครอืงาม) 
เสนอวา ในชวงระยะเวลาหลังจากรางรัฐธรรมนูญ
ผานประชามติแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตอง
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หลายฉบับ และตองพิจารณาโดยเร็ว และเพ่ือใหการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอยและตามกรอบ
ระยะเวลา จึ งให ส วนราชการเร งรัด เสนอราง
พระราชบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของตอคณะรัฐมนตร ี
รวมท้ังใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรงรัด  

 
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการปรับปรุง
กฎหมายและพระราชบัญ ญั ติ ท่ี เกี่ ยวของ       
กับภารกิจของหนวยงาน ดังนี้ 

1) ปรับปรุงแก ไข พ .ร .บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535 โดยนําเสนอ ราง พ.ร.บ. โรงงาน 
(ฉบับท่ี  ...) พ.ศ. ... และครม. ใหความ
เห็นชอบเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 
ปจจุบันอยู ระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2) ปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดย 
รวอ. ไดลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวัน ท่ี  6 กรกฎาคม 
2559  เพ่ือนําราง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ.... เขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในวัน ท่ี  26 กรกฎาคม 
2559 พิจารณารายละเอียดและการ
ดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และอยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 10 
เพ่ือเสนอไปยังสภานิติบัญญัติพิจารณาตอไป 

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ทุกหนวยงานในสังกัด  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

๔๓ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น
บัดนี้ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดผาน
ประชามติโดยผูมีสิทธิออกเสียงประชามติเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญฯ แลว จึงใหสวนราชการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการเรงรัดการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 

3) คณะกรรมกฤษฎีกา ได พิจารณาและ   
ผานการตรวจราง พ.ร.บ. แร พ.ศ. ...   
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดพิจารณา
รับหลักการในวาระท่ี  1 เม่ือวันท่ี  17 
มีนาคม 2559 โดย สนช. มีมติเห็นชอบ
ราง พ.ร.บ. แร ในวาระท่ี 2 และ 3  เม่ือ
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ท่ีซ่ึงมีท้ังหมด 
188 มาตรา และบัญชีแนบทายเก่ียวกับ
อัตราราธรรมเนียมตางๆ ท่ีผานความ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ภายใตการคํานงึถึงดุลยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สั งคม  และผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
อยางรอบดาน ขณะนี้  พ.ร.บ.แร พ.ศ. 
2560 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560 โดยมีผล
ใชบังคับหลังจากประกาศฯ 180 วัน 

4) ปรับปรุง พ .ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 2511 อนุมัติราง เม่ือวันท่ี 
31 สิงหาคม 2559 และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และ พ .ร .บ.   
การมาตรฐานแห งชาติ  พ .ศ .2551 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติราง พ.ร.บ. และสงให
สํ านั ก งาน คณ ะกรรมการกฤษ ฎี ก า 
พิจารณาตอไป 

   

๔๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

     5) ยกรางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญใน
การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ดังนี้ 
(1)  แก ไขใหสามารถนําน้ํ าออยท่ีผาน

กระบวนการหีบในโรงงานน้ําตาลไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไมใช
น้ําตาลทรายไดโดยตรง  

(2)  แกไขปรับปรุงเรื่องการดําเนินการของ
คณะกรรมการชุดต าง ๆ โดยการ     
ลดข้ันตอนการเสนอเรื่องให มีความ
รวดเร็วยิ่งข้ึน สอดรับกับสถานการณ
การแขงขันทางการคาในปจจุบัน 

(3)   แก ไขปรับปรุ งโครงสรางรายได ของ
กองทุนออยและน้ําตาลทราย เพ่ือรองรับ
การเติบโตของระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ํ าตาลทรายของประเทศไทย       
และใหกองทุนออยและน้ํ าตาลทราย
เขมแข็งและมีความม่ันคง เปนหลักใหกับ
อุตสาหกรรมออยและน้ํ าตาลทราย     
ของประเทศไทยตอไปอยางยั่งยืน 

 
 
 
 

๔๕ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 308 
(5 ตุลาคม 25๕9) 

 

 
ประชุม ครม. (4 ตุลาคม 2559) 
37. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลัก
ร ว ม กับ  ก ระท รวงท รัพ ย ากรธรรมช า ติ แล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ก ร ะท รว ง เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรงพิจารณาดําเนินการแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีขออนุญาต
เขาใชพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีลุมน้ําใหชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการหามมิใหผูเคยกระทําผิดกฎหมายหรือฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ดังกลาวหรือมติ ครม. ท่ีเก่ียวของไมวาในกรณีใดเปน
ผูไดรับอนุญาตอีก ท้ังนี้ การดําเนินการตองไมขัดกับ
หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังไมมีการดําเนินการ
แ ก ไข ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาว 

  
 
 

 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/กรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร 

ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 
ดวนท่ีสุด 
นร ๐๕๐๕/ ว 308 
(5 ตุลาคม 25๕9) 

 

 
ประชุม ครม. (4 ตุลาคม 2559) 
38. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลัก
ร ว ม กับ  ก ระท รวงท รัพ ย ากรธรรมช า ติ แล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ก ร ะท รว ง เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรงพิจารณาดําเนินการแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีขออนุญาต

 
 

3 . ยั ง ไม มี ก ารดํ า เนิ น ก ารแก ไข กฎ ห ม าย 
กฎระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของ
ในเรื่องดังกลาว 

  
 
 

 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/กรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร 

๔๖ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เขาใชพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีลุมน้ําใหชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการหามมิใหผูเคยกระทําผิดกฎหมายหรือฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ดังกลาวหรือมติ ครม. ท่ีเก่ียวของไมวาในกรณีใดเปน
ผูไดรับอนุญาตอีก ท้ังนี้ การดําเนินการตองไมขัดกับ
หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 

รวม 4 3 - 4  

 

 

๔๗ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานพลังงาน 

ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 62 
(26 กุมภาพันธ 2559) 
 

 
ประชุม ครม. ( 23 กุมภาพันธ 2559 ) 
39 . ให รัฐมนตรีประจํ าสํ านั กนายกรัฐมนตรี        
(นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) รวมกับกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติและกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเปนไปไดในการสนับสนุนงบประมาณ
ของหมูบานและชุมชนเมืองใหแกชุมชนท่ีเสนอ
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน นั้น ใหสวน
ราชการพิจารณานํารองการใชพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Cell) ในหนวยงาน รวมท้ังใหกระทรวง
พลังงานเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต Solar 
Cell ภายในประเทศ รวมถึงการทําลายแผง Solar 
Cell   ท่ีไมไดใชงานแลว 
 

 
 
1. การใชพลังงานแสงอาทิตย  (Solar Cell)   

เพ่ือผลิตไฟฟาเปนพลังงานทดแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ดําเนินการจัดทําแผนแมบท
การจัดการแผงเซลลแสงอาทิตย   เม่ือวันท่ี 
29  กรกฎาคม 2559  และไดนํ า เรื่อ ง
ดังกลาวเสนอเปนกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร
ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เสี ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม ป 2558 - 2562  

  
 
 

 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 232 
(29 กรกฎาคม 2559) 
 

 
ประชุม ครม. ( 26 กรกฎาคม 2559 ) 
40 . ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได มีขอสั่งการในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวัน ท่ี  23 กุมภาพันธ 
2 5 5 9  ให ก ระท รวงอุ ตส าห กรรม พิ จ ารณ า
ดําเนินการเก่ียวกับการทําลายแผง Solar Cell ท่ีไม
ใชแลว นั้น เนื่องดวยปจจุบันยังไมมีมาตรการทาง

 
 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําโครงการ

จัดทําแผนแมบทการจัดการซากผลิตภัณฑ 
อิเล็กทรอนิกสเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)     
มีกลุมเปาหมาย ไดแก ผูกอกําเนิดของเสีย    
ท่ีเปนโรงงานและไมใชโรงงาน การดําเนินการ 

 
 
 

  
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๔๘ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

กฎหมายใชบังคับสําหรับการกําจัดวัตถุหรืออุปกรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส ท่ี หมดอายุการใช งานแล ว เป น        
ก า ร เฉ พ าะ  เช น  Solar Cell จึ ง ให ก ร ะท รว ง
อุตสาหกรรมพิจารณากําหนดมาตรการทางกฎหมาย
สําหรับ การทําลายวัตถุดังกลาวท่ีหมดอายุจากการ
ใชงาน เพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 

อยู ระหวางจัด ทํา (ราง) แผนแมบทการ
จัดการเซลลแสงอาทิตยท่ีไมใชแลวกําจัดโดย
คํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินงาน 
การศึกษาดานเศรษฐศาสตร และการจัดทํา
เปนนโยบายภาครัฐตอไป ท้ังนี้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดจัดประชุมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) คณะกรรมการกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการบูรณา
งาน ร ว ม กั น เรื่ อ งก า รจั ด ก าร กั บ เซ ล ล
แสงอาทิตย และเห็นควรใหหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลทางกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 
ดําเนินการควบคุมแหลงกําเนิดตาง ๆ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

 
ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 346 
(20 ตุลาคม 2559) 
 

 
ประชุม ครม. ( 18 ตุลาคม 2559 ) 
41. ตามท่ีไดมีขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวัน ท่ี  23 กุมภาพันธ 
2559 ใหทุกสวนราชการพิจารณานํารองการใช
พลังงานแสงอาทิตย  (Solar Cell) ในหนวยงาน 
รวมท้ังใหกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานหลัก

 
 
3 . กรม โรงงาน อุตสาหกรรม  ยั งไม มี การ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ ยังไมไดรับ
การประสานจากหนวยงานหลักสําหรับ
แนวทางในการดําเนินการ 

  
 
 

 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๔๙ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รวมกับกระทรวงพาณิชย  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม 
สนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ
รวมถึงการทําลายแผง Solar Cell ท่ีไมใชงานแลว
ดวย นั้น ใหทุกสวนราชการเรงดําเนินการตามขอสั่ง
การดังกลาวและใหกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติ
การเพ่ือลดภาระงบประมาณคาสาธารณูปโภค      
ทุกประเภทของแตละหน วยงานโดยมีตั วชี้ วัด           
ท่ีชัดเจนดวย 

รวม 3 3 1 2  

 

๕๐ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 14 : เรื่องอ่ืน ๆ 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว 82 
(17 มีนาคม 2559) 
 

 
ประชุม ครม. ( 15 มีนาคม 2559 ) 
42. ใหทุกสวนพิจารณาดําเนินการจัดใหมีการจัดให
มีมาตรการคัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
ส าม ารถนํ าขยะบ างป ระ เภ ท กลั บ ม าใช ให ม 
(Recycle) หรือใชประโยชนอ่ืนได โดยดําเนินการให
เกิดผลเปนรูปธรรมภายในเดือนพฤษภาคม 2559 
 

 
 
1. ดําเนินโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาของเสียเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม   
เชิงนิเวศใน 3 พ้ืนท่ีเปาหมาย ประกอบดวย 

1) โครงการสงเสริมการใช เทคโนโลยี  
เพ่ือการพัฒนาของเสียเปนแหลงพลังงานทดแทน
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(จังหวัดสมุทรสาคร) ประจําปงบประมาณ 2559 
เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังพัฒนาของเสียเปน
แหลงทรัพยากรทดแทนใหแกภาคอุตสาหกรรม
ของป ระ เท ศ  โด ย มีก ารจั ด จ า ง ท่ี ป รึ กษ า          
เพ่ือดําเนินโครงการเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 29 
มกราคม 2559 โดยมีผลการดําเนินการดังนี้  

 1 ) คั ด เลื อ ก พ้ื น ท่ี นิ ค ม อุ ต ส าห ก รรม
สมุทรสาคร เปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
ดําเนินงาน  

2) ดําเนินการสํารวจ ศึกษา และรวบรวม
ขอมูลชนิด/ประเภทขยะครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย และ
คัดเลือกขยะหรือของเสียท่ีสามารถ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๑ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รีไซเคิลเปนวัตถุดิบทดแทนดานแร/
โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทนจํานวน       
4 ชนิด เพ่ือศึกษาทดลอง และพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล  

3) อยูระหวางการศึกษาทดลองและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียท่ีไดรับการ
คั ด เลื อ ก ใน ระดั บห อ งป ฏิ บั ติ ก าร         
(Lab Scale) จํานวน 4 ชนิด 

     แผนการดําเนินงานในระยะตอไป : จัดทําองค
ความรูและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ี
ไดรับการคัดเลือก ซ่ึงไดรับการพิสูจนความ
เปนไปไดทางเทคโนโลยีใน lab scale 

2) โครงการส งเสริมการใช เทค โน โล ยี     
เพ่ือการพัฒนาของเสียเปนแหลงพลังงานทดแทน 
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(จังหวัดสมุทรปราการ) ประจําปงบประมาณ 
2559  
       ผลการดําเนินงาน : ลงนามในสัญญาจาง
ท่ีปรึกษาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 22 เมษายน
2559 โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้  

1) ไดคัดเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
เปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน 

  2) ดําเนินการสํารวจ ศึกษา และรวบรวม
ขอมูลชนิด/ประเภทขยะครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมใน พ้ืน ท่ี เป าหมาย และ

๕๒ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

คัดเลือกขยะหรือของเสียท่ีสามารถไซเคิล
เปนวัตถุดิบทดแทนดานแร/โลหะรวมถึง
พลังงานทดแทน จํานวน 4 ชนิด เพ่ือศึกษา
ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล  

3) อยูระหวางการศึกษา ทดลองและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียท่ีไดรับการ
คั ด เลื อ ก ใน ระดั บ ห อ งป ฏิ บั ติ ก าร            
(Lab Scale) จํานวน 4 ชนิด 

         แผนการดําเนินงานในระยะตอไป : จัดทํา
องคความรูและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของ
เสียท่ีไดรับการคัดเลือก ซ่ึงไดรับการพิสูจนความ
เปนไปไดทางเทคโนโลยีใน lab scale 

3) โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาของเสียเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประจําป
งบประมาณ 2559 
       ผลการดําเนินงาน  : ไดปรับแผนเปน 
“ โค รงการพั ฒ นาเทค โน โลยี รี ไซ เคิ ลซาก
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส” 
 (สวนประกอบท่ีไมใชโลหะ) จํานวน 4 ลาน
บาท และลงนามจางท่ีปรึกษาเรียบรอยแลว เม่ือ
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้อยูระหวาง
ก า ร สํ า ร ว จ ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
สวนประกอบท่ีไมใชโลหะจากซากแผนวงจร

๕๓ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส แ ล ะ เท ค โน โล ยี รี ไซ เ คิ ล
สวนประกอบดังกลาว    
 แผนการดําเนินงานในระยะตอไป : จัดสัมมนา/
ฝกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหแก
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร /นั ก ล ง ทุ น /บุ ค ล าก ร ใน
อุตสาหกรรมรีไซเคิลและ/หรืออุตสาหกรรม
บําบัด/กําจัดของเสีย รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยคาดวาจะดําเนิน
โครงการไดแลวเสร็จตามสัญญาตอไป 

ดวนท่ีสุด 
นร 0505/ว (ล) 16102 
(11 พฤษภาคม 2560) 

 

 
ประชุม ครม. (9 พฤษภาคม 2560) 
43. ควรเรงรัดให อก. คกก. นโยบายบริหารจัดการ
แรแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
และรายงานผลให ครม. ทราบ ตามคําสั่ง หน.คสช. 
ตรวจสอบ วิเคราะห และวินิจฉัย ขอเท็จจริงและ
ปญหา พรอมท้ัง เสนอมาตรการและแนวทางในการ
แกไขปญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีประกอบกิจการเมืองแรทองคําและ
ประกอบโลหกรรมแรทองคํา รวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียง 
ตลอดจนเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรใน
การบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา ให คกก. 
นโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติพิจารณาใหความ
เห็นชอบและรายงาน ครม. เพ่ือทราบตอไป 
 

 
 

2. ดําเนินการตรวจสอบผลกระทบดานสุขภาพ 
ดําเนินการในรูปแบบของการโครงการศึกษาวิจัย
ผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบกิจการเห
มือแรทองคํ าจั งหวัด พิ จิ ตร การศึกษาเชิ ง
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอางอิงและการจัดทําระบบ
ต รวจติ ด ต าม แล ะ เฝ า ระ วั งด าน อ น า มั ย
สิ่งแวดลอม แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก  

- ระยะท่ี 1 รายงานสรุปผลกระทบดาน
สุขภาพเชิงคุณภาพจากการตรวจติดตาม/
เฝาระวังในอดีต  

- ระยะท่ี 2 โครงการศึกษาผลกระทบตอ
สุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร
ทองคํา การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี
อางอิงท่ีมีศักยภาพแรทองคํา 

  
 
 
 

 
 

กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร 

๕๔ 
 



 
นโยบายรัฐบาล/ประเด็นสําคัญ/

เลขท่ีหนังสือ สลค. 
ขอส่ังการ ผลดําเนินงาน 

สถานะ 
หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- ระยะท่ี 3 การดําเนินการตามระบบการ

ตรวจติดตาม/เฝาระวังดานสุขภาพ 

รวม 2 2 1 1  

หมายเหตุ : 1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหนวยงานท่ีรับผิดชอบได 
               2. สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะเพ่ิมเติมขอมูล ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเปนประจําทุกสัปดาห ทาง Internet  
                   กระทรวงอุสาหกรรม 

• นโยบายรัฐบาล  11 ดาน 
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

• กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการเก่ียวของในขอ 1,6,9,10,11 
 
 
 
 

๕๕ 
 



 
 

• ประเด็นท่ีเก่ียวของ  15 ประเด็น 
1. การนําโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพรใหความรู 
2. การชวยเหลือเกษตรกรดานผลผลิตทางการเกษตร เชน ราคายาง ราคาออย 
3. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. การสงเสริม SMEs และ OTOP 
5. 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต 
6. ผลกระทบของการทําเหมืองแร 
7. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
8. การสรางการรับรู ความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงาน 
9. การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
10.  การรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน 
11.  การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน/เรงรัดการออกใบอนุญาตตาง ๆ 
12.  การจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิรูป 
13.  การแกไขปญหาภัยแลง 
14.  เรื่องอ่ืน ๆ 
15.  การดําเนินการดานกฎหมาย 

 
 

๕๖ 
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