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บทสรุปผูบ้ริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
 

ส ำนักตรวจและประเมินผล (สตป.สปอ.) ในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรติดตำมวิเครำะห์
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด รวมจ ำนวน 8 หน่วยงำน  ได้แก่ สปอ. กรอ. กพร. สมอ. 
กสอ. สศอ. สอน. และ กนอ. เพ่ือเสนอผู้บริหำรระดับสูงใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในเชิงบริหำร     
เป็นรำยไตรมำส  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10 เล่มที่ 12 และเล่มที่ 13 กระทรวงอุตสำหกรรม ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 5,922,876,100 บำท (ห้ำพันเก้ำร้อยยี่สิบสองล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
ประกอบด้วย แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ เป็นเงิน 1,663,365,700 บำท แผนงำนพ้ืนฐำน เป็นเงิน 1,691,067,500 บำท 
แผนงำนเชิงยุทธศำสตร์ เป็นเงิน 719,978,200 บำท และแผนงำนบูรณำกำร เป็นเงิน 1,848,464,700 บำท     
ที่มีควำมเชื่อมโยงควำมส ำเร็จกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ ยุทธศำสตร์กระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงและตัวชี้วัด ดังนั้น จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและวิเครำะห์ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ อก. ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560) ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสำหกรรม โดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยแผนกำรปฏิบัติงำนฯ ที่ก ำหนดไว้ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 
ซึ่งจำกกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
แต่ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมกระทรวงอุตสำหกรรม ณ สิ้นไตรมำสที่ 3  พบว่ำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐ จะต้องเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 73 ของวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในภำพรวม โดยมีผลกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งสิ้น 3,853,239,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 65.11  
ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด  

2. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของกระทรวงอุตสำหกรรม จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์หลัก รวมจ ำนวน 152 โครงกำร วงเงินรวมทั้งสิ้น 
3,289,077,540 บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 1,996,951,789 บำท คิดเป็นร้อยละ 60.71 ประกอบด้วย    
(1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จ ำนวน 135 โครงกำร เป็นเงิน 
3,041,911,340 บำท มีผลเบิกจ่ำย จ ำนวน 1,847,908,857 บำท (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน จ ำนวน 10 โครงกำร เป็นเงิน 167,882,500 บำท มีผลเบิกจ่ำย 
จ ำนวน 112,916,837 บำท (3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 7 โครงกำร เป็นเงิน 79,283,700 บำท  มีผลเบิกจ่ำย จ ำนวน 36,126,095 บำท 
 3. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ อก. จ ำนวน 4 ยุทธศำสตร์ คือ (1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของภำคอุตสำหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง จ ำนวน 106 โครงกำร เป็นเงิน 2,673,204,200 บำท มีผลเบิกจ่ำย 
จ ำนวน 1,743,498,028 บำท คิดเป็นร้อยละ 65.22 (2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อ
กำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำนวน 25 โครงกำร เป็นเงิน 347,189,300 บำท มีผลเบิกจ่ำย จ ำนวน 
110,116,085 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.72 (3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 13  โครงกำร เป็นเงิน 162,473,900 บำท มีผลเบิกจ่ำย จ ำนวน 79,234,295 บำท 
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คิดเป็นร้อยละ 48.77 และ(4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
จ ำนวน 8 โครงกำร เป็นเงิน 106,210,140 บำท มีผลเบิกจ่ำย จ ำนวน 64,103,381 บำท คิดเป็นร้อยละ 60.36 
 4. สรุปปัญหำ/ข้อเสนอแนะจำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำน ในรอบ 6 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560) ได้ดังนี้  

         4.1) ปัญหำผลกำรด ำเนินงำน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
4.1.1) กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของบำงหน่วยงำนในสังกัด     

ในรอบ 9 เดือน  มีควำมล่ำช้ำ เมื่อเทียบกับแผนงำน/แผนงบประมำณ ในรอบ 9 เดือน และแผนทั้งปี  
4.1.2) กำรรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน/กำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร ไม่เป็นไปตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด และทิศทำงเดียวกัน บำงหน่วยงำนในสังกัดไม่มีกำรระบุเหตุผล ในกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไป
ตำมแผนดังกล่ำว ดังนั้น จึงส่งผลให้กำรรวบรวมผลกำรรำยงำนในภำพรวมเกิดควำมล่ำช้ำ 

4.1.3) กำรรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ บำงโครงกำร/กิจกรรม 
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด ผลผลติ และผลลัพธ์ของโครงกำรที่ไม่ชัดเจน 
 4.2) ข้อเสนอแนะ  กรมต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

4.2.1) เร่งรัดกำรด ำเนินงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนมำตรกำร      
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

4.2.2) กรณีที่กรมด ำเนินกำรต่ ำกว่ำแผนงำน/ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ควรระบุเหตุผล   
ในกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมแผน ให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนได้พิจำรณำ และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ปัญหำต่อไป 

4.2.3) หน่วยงำนควรมีกำรทบทวน/แก้ไข ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร         
ให้มีควำมชัดเจน และสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 
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ส่วนที่ 1 

ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง  
      ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด
มีหลักเกณฑ์และแนวทางโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้งแล้วถ่ายทอดลงสู่เป้าหมายกระทรวงและหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความท้าทาย ชัดเจน สะท้อน ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนและประเทศชาติ
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของกระทรวง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในปี พ.ศ. 2564  

โดยผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดการให้บริการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ส าคัญสอดคล้องกับ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขัน จ านวน 12 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจ านวน 3 ตัวชี้วัด  รวมค่าเป้าหมายกระทรวงที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 15 ตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการก ากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอให้ส านักงบประมาณทราบ โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมรอบ 9 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ปี 2560 
แผน/ผล หน่วย

นับ 
แผน 
ทั้งปี 

ภาพรวม ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 

9 เดือน 
ผลสะสม ร้อยละ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวม    
   เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  ไมต่่ ากว่า   

ร้อยละ 0.5 - 0.3 - สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑม์วลรวมภาคอตุสาหกรรม 
    เพิม่ขึ้น   

ร้อยละ 1.6 1.6 6.25 390.63 สศอ. 

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมไมต่่ ากว่า พันล้าน
บาท 

3,345.97 2,504.97 2,038.52 81.38 สศอ. 

4. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ 
    เพิ่มขึ้นเฉลี่ย   

ร้อยละ 5 - -18.67 - กรอ. 

5. จ านวนผู้รับบริการได้รับการสนบัสนุนการให้บริการ 
    ที่มีศักยภาพไม่ต่ ากว่า   

ราย 10,000 7,500 13,465 179.53 กสอ. 

6. ผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
   ชุมชนไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 65 - 40.48 - สมอ. 
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แผน/ผล หน่วย
นับ 

แผน 
ทั้งปี 

ภาพรวม ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วดัที่ส าคัญ 
แผน 

9 เดือน 
ผลสะสม ร้อยละ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(ต่อ) 

      

7. มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก าหนดมีผูม้าขอการรับรอง 
   เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า   

มอก. 40 28 22 78.57 สมอ. 

8. SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น  
    ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 65 - N/A - กสอ. 

9. จ านวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รบัการพัฒนาเข้าสู ่
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

พื้นที ่ 15 - N/A - กรอ. 

10. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
     เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า   

ราย 1,080 50 77 154 กรอ./
กพร. 

11. ต้นทุนโลจิสติกสต์่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรม 
     ลดลงไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 0.1 - N/A - กพร. 

12. โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการพัฒนา แห่ง 1 - N/A - กนอ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      

13. ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ   
  

ล้านตัน/
ปี 

22 16.47 26.84 162.96 กรอ. 

14. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน็ของเสียอันตราย 
     ได้รับการจัดการ   

ล้านตัน/
ปี 

1.18 0.882 1.86 210.88 กรอ. 

15. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
     อากาศไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 - N/A - กรอ. 

 
 

  ทั้งนี้  จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน    
ที่ก าหนดไว้ พบว่า มีผลการปฏิบัติงานเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  6 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด  และผลการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  3  ตัวชี้วัด 
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1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
 ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 5,922,876,100 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,663,365,700 บาท แผนงานพ้ืนฐาน เป็นเงิน 1,691,067,500 บาท 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 719,978,200 บาท และ
แผนงานบูรณาการ เป็นเงิน 1,848,464,700 บาท     โดย
จ าแนกเป็นงบประมาณ ดังนี้  

   
     1) งบบุคลากร         1,622,254,200 บาท   
 2) งบด าเนินงาน         749,158,400 บาท  
      3) งบลงทุน               728,178,900 บาท   
       4) งบเงินอุดหนุน        575,737,600 บาท 
 5) งบรายจ่ายอื่น      2,247,547,000 บาท 

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัย       
การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้    

 

เป้าหมาย 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประมาณการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. 
ภาพรวม 

ร้อยละ 
 

96 
 

100 
 

30 
 

34.37 
 

22 
 

21.25 
 

21 
 
23.34 

 
23 

 
21.04 

- รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 

 
98 

 
100 

 
33 

 
36.19 

 
22 

 
21.27 

 
21 

 
21.07 

 
22 

 
21.47 

- รายจ่ายลงทนุ 
ร้อยละ 

 
87 

 
100 

 
19 

 
22.04 

 
22 

 
21.11 

 
22 

 
38.73 

 
24 

 
18.12 
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1.2.1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. 
หน่วย : ล้านบาท  

 

หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2560 หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
9 เดือน เบิกจ่าย งบประมาณ 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,922.876 5,917.913 3,853.239 65.11 2,064.674 
รายจ่ายประจ า   5,160.398 5,158.835 3,567.960 69.14 1,592711 
รายจ่ายลงทุน 762.478 759.078 285.279 37.67 471.963 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1,468.248 1,463.284 998.174 68.21 465.110 
รายจ่ายประจ า   1,366.872 1,367.747 925.337 67.75 442.410 
รายจ่ายลงทุน 101.376 95.537 72.837 76.24 22.700 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  582.421 582.421 358.053 61.48 224.368 
รายจ่ายประจ า   515.775 514.077 338.875 65.92 175.202 
รายจ่ายลงทุน 66.646 68.344 19.178 28.06 49.166 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  1,382.643 1,382.643 987.101 71.39 395.542 
รายจ่ายประจ า   1,328.827 1,328.827 935.441 70.40 393.386 
รายจ่ายลงทุน 53.816 53.816 51.660 95.99 2.156 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  497.4047 497.405 279.830 56.26 217.575 
รายจ่ายประจ า   383.120 384.209 253.224 65.91 130.985 
รายจ่ายลงทุน 114.284 113.196 26.606 23.50 86.590 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  840.760 840.760 615.133 73.16 225.627 
รายจ่ายประจ า   817.407 817.407 596.903 73.25 220.504 
รายจ่ายลงทุน 23.353 23.353 18.230 70.54 5.123 

6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  633.635 633.635 349.531 55.16 284.104 
รายจ่ายประจ า   372.358 370.577 254.537 68.69 116.040 
รายจ่ายลงทุน 261.276 263.058 94.994 36.11 168.064 

7. ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  377.765 377.765 265.417 70.26 112.349 
รายจ่ายประจ า   376.039 375.992 263.643 70.12 112.349 
รายจ่ายลงทุน 1.727 1.774 1.774 100.00 - 

8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  140.000 140.000 - - 140.000 
รายจ่ายลงทุน 140.000 140.000 - - 140.000 



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
 

 
ส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    5 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ สบก.สปอ. (กองคลัง)  ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 

 

 
หมายเหตุ : งบประมาณภาพรวมของ อก. หลังโอนเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

ของ สปอ. จ านวน 4.963 ล้าน รายการงบลงทุนบางส่วนไม่สามารถเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน 
ดังนั้น จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง พรบ.โอนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดไว้ ว่าหากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกผันหรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่รัฐบาลวางไว้  
มาตั้งเป็น "งบกลาง" หรือ รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

 

แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. ในภาพรวม 

 
แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
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จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
3,853.239 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.11  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  โดยส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 37.67 ของงบประมาณในภาพรวมรายจ่ายลงทุน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายจ่ายลงทุนที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องเบิกจ่าย ร้อยละ 63 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  ทั้งนี้ จะพบว่ามีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กนอ., กพร., 
กรอ. และ สมอ. ทั้งนี้ ส าหรับผลการด าเนินงานของ กนอ. ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าว 
เป็นรายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน   
ในสังกัด จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ., กรอ., กสอ., กพร., สอน., สมอ., สศอ. และ กนอ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)  จะพบว่า  มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายเกินกว่าเป้าหมาย คือ สอน. 
ซ่ึงมีผลเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 73.16 โดยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3    
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึง ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ  
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม  มีแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานในสังกัด 
ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก 
จ านวน 152 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,289,077,540 บาท ดังนี้  

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนพัฒนาความร่วม    
ด้านต่างประเทศ ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จ านวน 135 โครงการ 
เป็นเงิน 3,041,911,340 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ จ านวน 41 โครงการ เป็นเงิน 840,687,500 บาท 
ประกอบด้วย สปอ. 9 โครงการ เป็นเงิน 237,110,000 บาท, กสอ. 8 โครงการ เป็นเงิน 195,228,700 บาท, 
สมอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 263,448,800 บาท และ สศอ. 21 โครงการ เป็นเงิน 144,900,000 บาท             
            (2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน
478,140,800 บาท ประกอบด้วย สปอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท, กรอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 
13,114,800 บาท และ กสอ. 13 โครงการ เป็นเงิน 461,026,000 บาท             

(3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
140,000,000 บาท คือ กนอ.    

(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
46,704,000 บาท คือ กพร.    

(5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน จ านวน 31 โครงการ เป็นเงิน 679,843,600 บาท ประกอบด้วย สปอ. 15 โครงการ เป็นเงิน 
251,850,000 บาท,สมอ 4 โครงการ เป็นเงิน 76,492,500 บาท, กรอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 82,581,100 บาท 
กพร. 4 โครงการ เป็นเงิน 39,520,000 บาท และสอน. 5 โครงการ เป็นเงิน 229,400,000 บาท  
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(6) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 116,107,900 บาท ประกอบด้วย สปอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 55,529,700 บาท 
และ กสอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 60,578,200 บาท 

(7) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 37 โครงการ  
เป็นเงิน 740,427,540 บาท ประกอบด้วย สปอ. 7 โครงการ เป็นเงิน 111,894,140 บาท, กรอ. 4 โครงการ    
เป็นเงิน 17,205,000 บาท, กพร. 4 โครงการ เป็นเงิน 15,224,000 บาท, สมอ 2 โครงการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท, 
สศอ. 15 โครงการ เป็นเงิน 96,520,000 บาท และ สอน. 5 โครงการ เป็นเงิน 489,834,400 บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 
167,882,500 บาท ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กสอ. 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 5 การจัดการน  าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความ
สมดุลยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการทรัพยกรน้ าอย่างเป็นระบบ จัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 79,283,700 บาท 
โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

(1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
44,129,100 บาท คือ กรอ. 

(2)  แผนยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 35,154,600 บาท คือ กรอ. 
 

2.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5. การสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 
รวมทั งสิ น 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร งปม. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล  า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการ
น  า แ ล ะส ร้า งการเติ บ โตบ น
คุณ ภ าพ ชี วิ ต ท่ี เป็ น มิ ต ร กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

หน่วยงาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. สปอ. 36 660.3838 413.9411 - - - - - - 36 660.3838 413.9411 62.68 

2. กรอ. 8 112.9009 44.4457 - - - 7 79.2837 36.1261 15 192.1846 80.5718 41.92 

3. กสอ. 22 716.8329 493.1513 10 167.8825 112.9168 - - - 32 884.7154 606.0681 68.50 

4. กพร. 13 101.4880 52.8720 - - - - - - 13 101.4880 52.8720 52.10 

5. สอน. 10 719.2344 529.6973 - - - - - - 10 719.2344 529.6973 73.65 

6. สมอ. 9 349.6913 141.2068 - - - - - - 9 349.6913 141.2068 40.38 

7. สศอ. 36 241.420 172.5947 - - - - - -   36 233.7240 116.2390 241.420 172.5947 71.49 

8. กนอ. 1 140.0000 - - - - - - - 1 140.0000 - - 

รวมทั งสิ น 135 3,041.9113 1,847.9089 10 167.8825 112.9168 7 79.2837 36.1261 152 3,289.0775 1,996.9518 60.71 
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  ทั้งนี้  จากตารางรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณดังกล่าวข้างต้น ของหน่วยงาน
ในสังกัด จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ., กรอ., กสอ., กพร., สอน., สมอ., สศอ. และ กนอ. จะพบว่า โครงการ
ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมจ านวน 145 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,209,833,840 บาท    
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นเงิน 1,960,825,694 บาท (แผน 9 เดือน เป็นเงิน 2,348,725,494 บาท)     
คิดเป็นร้อยละ 61.09 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) โดยการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว   
จะสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 
(1) สร้างสังคมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (2) ยกระดับ ผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม (3) สร้างและพัฒนาการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ (4) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้บุคลากร (6) ส่งเสริม
การลงทุนขยายฐานการผลิต และ(7) เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่การผลิตและตลาดโลก มุ่งเน้นการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และพัฒนาระบบมาตรฐานและต่อยอดนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การผลิต รวมถึง การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต
และเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง และกา้วสู่ประเทศไทย 4.0 

และการด าเนินโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 คือ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินงานโครงการ โดย กรอ. จ านวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 79,283,700 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นเงิน 36,126,095 บาท (แผน 9 เดือน เป็นเงิน 40,356,987 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 45.57 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) ซึ่งการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว       
จะสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) คือแผนงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า เพ่ือสร้างระบบ
ให้สังคม ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ 
และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มติและข้อสั่งการของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี แนวทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ นโยบายรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) นโยบายระดับกระทรวง และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
ของประเทศ รวมถึงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ         
ที่ส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดังตารางแสดงที ่3.1  
 

3.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงอุตสาหกรรมในภาพรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ 

อก. 
ยุทธ์ฯ ที่ 1  การเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน 

ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ที่ 3  การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

กับสังคม ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ที่  4 การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการอย่างมีคุณภาพ 

 
รวมท้ังสิ้น 

หน่วยงาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย โครงการ งปม. เบิกจ่าย  โครงการ งปม. เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. สปอ. 23 488.6591 300.4625 4 53.2346 39.5757 2 15.2800 10.4406 7 103.2101 63.4623 36 660.3838 413.99411 246.4428 

2. กรอ. - - - 12 99.7347 37.2153 3 92.4499 43.3565 - - - 15 192.1846 80.5718 111.6128 

3. กสอ. 32 884.7154 606.0681 - - - - - -- - - - 32 884.7154 606.0681 278.6473 

4. กพร. 5 46.7040 27.4348 - - - 8 54.7440 25.4372 - - - 13 101.4880 52.8720 48.5759 

5. สอน. 10 719.2344 529.6973 - - -- - - - - - - 10 719.2344 529.6973 189.5371 

6. สมอ. 8 346.6913 140.5657 - - - - - - 1 3.0000 0.6411 9 349.6913 141.2068 208.4845 

7. สศอ. 28 187.2000 139.2696 8 54.2200 33.3251 - - - - - - 36 241.4200 172.5947 68.8253 

8. กนอ. - - - 1 140.000 -       1 140.0000 - 140.0000 

รวม
ทั้งสิ้น 

106 2,673.2042 1,743.4980 25 347.1893 110.161 13 162.4739 79.2343 8 106.2101 64.1034 152 3,289.0775 1,996.9518 1,292.1258 
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3.2) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 

3.2.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม   

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์     
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
9 เดือน ร้อยละ หน่วย 

งาน 
1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิต 
   โดยรวมเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 

ร้อยละ 0.45  
(ปี 56) 

0.5 0.3 60 สศอ. 

2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  
   และวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   ตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 65 
(ปี 58) 

65 N/A - กสอ. 

3. จ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมลูค่า 
    ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 

ร้อยละ N/A 65 N/A - กสอ. 

4. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
    ด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลุ่มอุตสา- 
หกรรม 

N/A 1 1 100 สมอ. 

5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย2 ร้อยละ 1.43% 
(ปี 55) 

2% N/A - กพร. 

6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
    ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 1.6 
(ปี 60) 

1.60 1.2 75 สศอ. 

7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม  
    ไม่ต่ ากว่า 

พันล้าน
บาท 

3,345.97 
(ปี 60) 

3,345.97 
 

1,029.64 30.77 สศอ. 

8. ร้อยละของหน่วยรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน
ระดับจังหวดัไดร้ับการพัฒนาไม่นอ้ยกว่า3 

ร้อยละ N/A - 100 100 สมอ. 

9. จ านวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ก าหนด 
   มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

มอก. 50 
(ปี 59) 

40 25 62.5 สมอ. 

 

 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 106 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,673,204,200 บาท โดยสอดคล้อง กับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น  6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มีโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ  เป็นเงิน 1,187,403,900 บาท ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 34,300,000 บาท    
โดยในไตรมาสที่ 3  ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 31,130,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
30,580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.23  โดยได้ด าเนินโครงการดังนี ้

- การเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : การวิจัยและพัฒนาความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ 
ระยะที่ 2  

- ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 401,069,500 บาท      

โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 282,739,543 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
267,298,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้    

- การสร้างและส่งเสริมเอสเอมอีอัจฉริยะ   
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
- การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
- การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล 
- การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่ต่างๆ  
- การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน  
- การพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ก้าวสู่สังคมดิจิทัล  
- การพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  
- การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
- โครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมภาคเหนือตอบบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) จ านวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 
719,234,400 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  539,236,299 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 529,697,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้   

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
- การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดู

การผลิตปี 2549/2550  
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน้ าตาลทราย 
- การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับการให้บริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- การส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย 
- การวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธุ์อ้อย  
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- การส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ าตาลทราย 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยของประเทศไทย 
- การอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย (อันเนื ่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และการปรับปรุง 
4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 32,800,000 บาท 

โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  24,762,600 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
24,762,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้  

- การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 
- การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทย เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจ

ดิจิตอล ระยะท่ี 2 
- การศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
- การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  
ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ 
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ  เป็นเงิน 334,877,100 บาท ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 89,520,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3  ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 64,110,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
54,620,171 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
- การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายในพ้ืนที่  14 จังหวัดภาคใต้  
- การส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3R  
- การยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
- การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
- การสร้างจิตส านึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรและองค์กรภาคการผลิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
- การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  

 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 104,957,100 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  82,103,400 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 83,500,760 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.56 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้  

- การสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม 
- การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน 
- การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
- การเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม   

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 150,125,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  126,300,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
112,275,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.90 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้  
 - การบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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 - การประเมินพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0) 
 - การจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbonization) เพ่ือให้เกิดผลิตภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 
 - การพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน (Roadmap for Organizational Sustainability Growth) 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี
วิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วย Automation&Robotic ในภาคอุตสาหกรรม
ตามแนวอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  - การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพ่ือเป็นครัวอาหารของโลก 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
  - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  - การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พลาสติก) 
  - การยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ     
ผลิตภาพการผลิต 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Productivity 
For Sustainability Thai Industry) 

- การเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิตอล  (Digital Networking in Manufacturing) 
- การวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้านเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
- การเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(Skill Certification System for Automotive Industry) 
- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
- การบูรณาการการบริหารจัดการแบบองค์รวมสู่เป้าหมายด้วยการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ให้กับหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (Public Sector Productivity Excellence) 
- การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอนาคตศึกษา Center of Excellence for Foresight 
- การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีโครงการภายใต้  
กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ  เป็นเงิน 371,535,100 บาท ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 93,767,600 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 53,273,200 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
44,126,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.89 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค  
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 
- โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิง

สร้างสรรค ์
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 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 273,767,500 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 214,156,700 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 185,352,628 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.70 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้  

- การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยาน 
- การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ 

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3  ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 2,232,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 69.75  โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพ่ิม (Trade in Value Added)
ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 
เป็นเงิน 346,691,300 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  285,100,800 บาท     
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 140,565,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดังนี้ 

- การรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- การส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999) 
- การก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ

คุ้มครองผู้บริโภค 
- การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
- การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ 
- การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.5  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาค อุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  เป็นเงิน 46,704,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  31,363,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 27,434,834 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.48 
ด าเนินโครงการ โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดังนี้ 

- การยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ 
- การสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 
- การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพ้ืนที่ 
- การสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
- การสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ  เป็นเงิน 375,992,800 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน  271,071,500 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 183,152,200 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
171,135,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม  
- การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต (Future food)  
- การศูนย์เชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ (Windows of Thai Food) 
- การวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated cellulose) 
- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด์และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ  
- การศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ   
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 104,921,300 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  82,075,700 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน  
69,915,854 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.64 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้  

- การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ซูเปอร์คลัสเตอร์ 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ 
- การพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยภายใต้

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
9 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น* ร้อยละ 5 
(ปี 51-53) 

5 - 
6.47 

-18.67 
129 

กรอ./
กนอ. 

2. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการ 
    ข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ  27,847 
(ปี 57) 

1 - - สศอ. 

3. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการศึกษาความเหมาะสม 
   ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

พื้นที ่ 38  
(ปี 59) 

5 N/A - กรอ. 

4. จ านวนศูนย์การออกแบบและตรวจสอบคณุภาพ 
    ผลิตภณัฑ์ในพื้นที่ส่งเสริมคลัสเตอร ์

  เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

แห่ง N/A 3 
(1) 

- - สปอ. 
(สอห.) 

5. จ านวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น  ไร ่ 120,000 เพิ่มขึ้น 
500 ไร่ 

660 132 กนอ. 

6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (เฉพาะ First s-curve) 

ร้อยละ N/A 5 N/A - กรอ. 



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
 

 
ส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    16 

 
 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก จ านวน 25 โครงการ  รวมเป็นเงิน 347,189,300 บาท 
จ าแนกไดด้ังนี้   

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  เป็นเงิน 37,907,200 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 14,095,275 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 7,857,225  
บาท คิดเป็นร้อยละ 55.74 ด าเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดังนี้ 

- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลความปลอดภัยโรงงาน (Industrial Safety Data Warehouse) 
- การพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ เครื่องจักรเอกชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 
- การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory information Center System : 

FICs) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   
- การพัฒนาระบบการอนุญาต วัตถุอันตราย ณ จุดเดียว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ  เป็นเงิน 
98,284,000 บาท  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน  47,934,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 42,436,400 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน   
36,540,621 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.11 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ 
- การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด   
- การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม  
- การจัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม    



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
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2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 50,350,000 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 36,666,300 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 31,345,100 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.49 โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- การศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- การจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 
- การจัดท าและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบ

ภาคอุตสาหกรรม 
- การศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
- การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงจัดเก็บ

และบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา Industrial Economics Center ระยะที่ 1 
- การการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 
- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี จากปาล์มน้ ามัน 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ  เป็นเงิน  144,583,600 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,583,600 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 3,129,825 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,946,625 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 62.20 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน  

2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 140,000,000 บาท 
โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3
ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 87,500,000 บาท ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวเพ่ิงได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการจัดตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน  5,300,600 
บาท โดยในไตรมาสที่ 3 มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 3,035,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.26 ด าเนินโครงการ โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)  คือ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ  เป็นเงิน 61,113,900 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 57,243,900 บาท โดยในไตรมาสที่ 3
ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 29,347,305 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 27,411,414 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 93.40  โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

- การเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
- การส่งเสริมการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
- การพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
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2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,870,000 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 3,096,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,980,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 63.95 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูล
รถยนต์ (Eco Sticker) 
 

3.2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
9 เดือน ร้อยละ หน่วย 

งาน 
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการรบัรองการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco 
Champion 

1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 

 
19 

(ปี 58) 
 
8 

(ปี 59) 

 
21 
 
 

15 

 
19 
 
 

N/A 

 
90.48 

 
 
- 

 
กนอ. 

 
 

กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย)  
    ได้รับการจดัการเข้าระบบเพิ่มขึ้น 

ล้านตัน/ป ี 21 
(ปี 58) 

22 26.84 122 
 

กรอ. 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหา 
   สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัภาคอุตสาหกรรม 
   ได้รับการพัฒนา  

เครือ 
ข่าย 

200 
(ปี 57) 

200 
 

- - สปอ. 
(สนย.) 

4. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
   เพิ่มขึ้น 

ราย 1,080 
(ปี 60) 

1,080 
 

77 7.13 กรอ. 

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย 
   ได้รับการจัดการ 

ล้านตัน/ป ี 1.18 
(ปี 60) 

1.18 1.58 1.34 กรอ. 

6. โรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
    ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
(ปี 59) 

80 N/A - กรอ. 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวดัที่ 3 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด เป็นร้อยละ 5 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการ    
ที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก จ านวน 13 โครงการ  รวมเป็นเงิน 162,473,900 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
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กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ  เป็นเงิน 15,224,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 10,942,047 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 7,370,908 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.36 
ด าเนินโครงการ โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดังนี้ 

- การเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 
เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 

- การพัฒนากลไกการก ากับดูแลเชิงรุก เพ่ือการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

- การเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 

- การยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการก ากับดูแลการประกอการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 35,154,600 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผน   
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 17,540,688 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 15,245,688 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.92 ด าเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  ดังนี้ 

- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- การบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปีที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  เป็นเงิน  96,855,300 บาท ประกอบด้วย    
2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 57,295,300 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม  32,914,202 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 28,110,852 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.41 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

 2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 
39,520,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 24,274,275 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย 
เป็นเงิน 18,066,293 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 โดยได้ด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

- การเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ของไทยเพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน  

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่    
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะ
ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพ้ืนที่   

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน  
15,280,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 12,734,722 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 10,440,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.98 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)  
ดังนี้ 



รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
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 - การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
 3.2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
9 เดือน 

ร้อย
ละ 

หน่วย 
งาน 

1. หน่วยงานในสังกัด อก. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ของ ปปท. 

ร้อยละ 62.5 
(ปี 58) 

80 - - สปอ. 
(ศปท.) 

2. ระบบหรือเครื่องมือเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและการให้บริการไดร้ับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จ านวน N/A 2 3 150 สปอ.  
(ศทส.) 

 
3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 98 
(ปี 59) 

80 67 83.75 สปอ. 
(สบค.) 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ    
    ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) 

ร้อยละ 84.32 
(ปี 57) 

85 90.94 106.99 สปอ. 

 
ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 

106,210,140 บาท  โดยสอดคล้อง กับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น  4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 
5,000,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 4,879,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 2,980,202 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.08 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 
คือ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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กลยุทธ์ที่ 4.2  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 
เป็นเงิน 55,500,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  43,348,900 บาท ซึ่งมีผล
การเบิกจ่ายเป็นเงิน 34,747,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ด าเนินโครงการโดยส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (สปอ.) ดังนี้ 

- การติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์   
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ  เป็นเงิน  21,441,200 บาท ประกอบด้วย  2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 18,441,200 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 16,761,700 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
13,278,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.22  โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 

2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 2,835,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
641,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.61 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม     
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 24,268,940 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 4,912,600 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 12,455,373 บาท คิดเป็นร้อยละ 253.52
ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ดังนี้ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 

 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

 
4.1) ปัญหาผลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

4.1.1) การรายงานผลตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณของบางหน่วยงานในสังกัด ในรอบ 9 เดือน  
มีความล่าช้า เมื่อเทียบกับแผนงาน/แผนงบประมาณ ในรอบ 9 เดือน และแผนทั้งป ี  

4.1.2) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา                  
ที่ก าหนด และทิศทางเดียวกัน บางหน่วยงานในสังกัดไม่มีการระบุเหตุผล ในการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว ดังนั้น จึงส่งผลให้การรวบรวมผลการรายงานในภาพรวมเกิดความล่าช้า 
         4.1.3) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์บางโครงการ/กิจกรรม มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการที่ไม่ชัดเจน 
 
4.2) ข้อเสนอแนะ  กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 

4.2.1) เร่งรัดการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.2.2) กรณีที่กรมด าเนินการต่ ากว่าแผนงาน/ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ควรระบุเหตุผลในการด าเนินการ
ที่ไม่เป็นไปตามแผน ให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

4.2.3) หน่วยงานควรมีการทบทวน/แก้ไข ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 





ภาคผนวก





ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม





ยทุธ์ฯ 20 ปี ยทุธ์ฯ จดัสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทัง้ปี แผน 9 เดอืน เบิกจา่ย 9 เดอืน ร้อยละ
1. เงินอดุหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิม่ผลผลิต 2 2 (15) 2 2.2 13,684,000      13,444,000     13,444,000      100.00  
   แหง่เอเชีย
2. โครงการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2 2 (15) 4 4.1 5,000,000        4,879,000       2,980,202        61.08    
3. โครงการติดตามและประเมนิผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 2 (15) 4 4.2 30,000,000      23,066,500     19,079,292      82.71    
4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร 2 2 (15) 4 4.2 25,500,000      19,282,400     15,668,693      81.26    
   ราชการกระทรวงอตุสาหกรรม
5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพือ่รองรับยุทธศาสตร์ 2 2 (15) 4 4.3 18,441,200      16,761,700     13,278,721      79.22    
6. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกจิและประชุมนานาชาติ 2 2 (15) 4 4.4 18,300,000      - 8,695,652        -       
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 2 2 (15) 4 4.4 968,940          - 375,248          -       
8. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมด้านการเพิม่ผลิตภาพ 2 2 (10) 2 2.2 15,500,000      12,066,400     12,192,820      101.05  
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร 2 2 (10) 1 1.6 94,200,000      73,476,000     63,400,900      86.29    
10. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมสุลิม 2 2 (10) 1 1.6 10,000,000      9,490,000       9,520,000        100.32  
11. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอตุสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 2 (10) 3 3.6 6,000,000        4,964,722       4,309,487        86.80    
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอตุสาหกรรมในภมูภิาค 2 2 (10) 1 1.3 32,000,000      25,687,200     23,004,327      89.56    
13. โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 2 2 (10) 1 1.2 9,020,000        8,440,000       2,598,767        30.79    
14. โครงการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อม 2 2 (10) 3 3.6 9,280,000        7,770,000       6,131,068        78.91    
15. โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน 2 2 (10) 4 4.4 5,000,000        4,912,900       3,384,473        68.89    
16. โครงการจัดท าฐานข้อมลูภาคอตุสาหกรรม เพือ่การเตือนภยัเศรษฐกจิ 2 2 (10) 2 2.2 10,000,000      9,500,000       5,887,780        61.98    
     อตุสาหกรรมระดับจังหวัด
17. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรมแปรรูป 2 2 (10) 1 1.3 40,000,000      27,550,000     21,033,728      76.35    
     การเกษตรในภมูภิาค
18. โครงการส ารวจข้อมลูสถานประกอบการในภมูภิาค เพือ่ก าหนดนโยบาย 2 2 (10) 1 2.2 3,750,000        2,531,000       2,281,287        90.13    
     การพัฒนาอตุสาหกรรม
19. โครงการจัดท าตัวชี วัดผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียว(Green GDP)ภาคอตุสาหกรรม 2 2 (10) 1 2.2 5,000,000        4,895,000       2,734,734        55.87    

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคลอ้ง งบประมาณ (บาท)
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ยทุธ์ฯ 20 ปี ยทุธ์ฯ จดัสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทัง้ปี แผน 9 เดอืน เบิกจา่ย 9 เดอืน ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคลอ้ง งบประมาณ (บาท)

20. โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏกิลูหรือวัสดุทีไ่มใ่ช้แล้วทีไ่มอ่นัตรายในพื นที ่ 2 2 (10) 1 1.2 8,500,000        2,237,600       1,546,821        69.13    
     14 จังหวัดภาคใต้
21. โครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมเข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด 2 2 (10) 1 1.2 1,600,000        1,537,900       1,127,466        73.31    
22. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3R 2 2 (10) 1 1.2 2,000,000        2,000,000       1,428,237        71.41    
23. โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพือ่อตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.6 55,000,000      36,231,000     34,275,000      94.60    
     อนาคต (Future food)
24. โครงการศูนย์เชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ 2 2 (1) 1 1.6 4,000,000        3,120,000       3,241,000        103.88  
     (Windows of Thai Food)
25. โครงศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.1 19,300,000      17,130,000     15,790,000      92.18    
     ยานยนต์ไฟฟ้า  (งบลงทุน กอ่สร้าง จ.สมทุรปราการ)
26. โครงการยกระดับบุคลากรอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ 2 2 (1) 1 1.2 31,900,000      21,445,000     18,833,400      87.82    
27. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ 2 2 (1) 1 1.2 32,500,000      25,000,000     25,635,480      102.54  
28. โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ : การวิจัยและพัฒนา 2 2 (1) 1 1.1 15,000,000      14,000,000     14,790,000      105.64  
     ความทนทานชิ นส่วนยานยนต์ ระยะที ่2  (งบลงทุน)
29. โครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานออ้ย (Regenerated cellulose) 2 2 (1) 1 1.6 9,200,000        7,826,000       7,826,000        100.00  
30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมคอมพาวนด์และการแปรรูป 2 2 (1) 1 1.6 22,570,000      15,850,000     19,408,000      122.45  
     พลาสติกชีวภาพ
31. โครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอตุสาหกรรม(สาขาอาหาร)ต้นแบบ 2 2 (1) 1 1.6 47,640,000      37,159,200     33,465,000      90.06    
32. โครงการสร้างจิตส านึกเพือ่เพิม่ผลิตภาพบุคลากรและองค์กรภาคการผลิต 2 2 (2) 1 1.2 3,000,000        2,450,000       2,450,000        100.00  
     สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
33. โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิม่ผลิตภาพเพือ่การเติบโต 2 2 (2) 1 1.2 1,000,000        1,000,000       1,000,000        100.00  
     อย่างยั่งยืน
34. โครงการยกระดับการผลิตหตัถอตุสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 2 2 (11) 1 1.3 21,767,600      -                88,400            100.00  
     สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
35. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยั 2 2 (11) 1 1.6 28,461,500      -                -                 -       
36. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2 (11) 2 2.4 5,300,600        -                3,035,100        57.26    
     โดยการมส่ีวนร่วม

รวมทัง้สิ้น 660,383,840   455,703,522  413,941,083   90.84   
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :  4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอยา่งมีคุณภาพ
กลยทุธ ์อก. ที่ :  4.1 สง่เสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในการปฏิบัตริาชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน

                     4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน จดัหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือให้บริการอยา่งมีประสทิธภิาพ 
                     4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิก 1 แห่ง  -  - 94.44 13,684,000  13,444,000   13,444,000     100.00
องค์การเพ่ิมผลผลติแห่งเอเชีย
   1.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิขององค์การ 1 คร้ัง 1 1 100        12,724,000   12,724,000    12,724,000      100.00   ผลการด าเนินงาน
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชยี   - ช าระค่าธรรมเนียมสมาชกิประจ าปี ค.ศ. 2017 จ านวน 2 งวด

งวดที่ 1 วนัที่ 12 มกราคม 2560 จ านวนเงิน USD 140,000 หรือ
คิดเป็นเงินไทย 4,970,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 35.50 บาท/USD)
งวดที่ 2 วนัที่ 21 มนีาคม 2560 จ านวน USD 211,790 
คิดเป็นเงินไทย 4,970,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 34.88 บาท/USD)
และจา่ยค่าธรรมเนียมอกี 1,150 บาท

   1.2 การด าเนินงานการเป็นสมาชกิองค์การ - - - - ผลการด าเนินงาน   มดัีงนี้
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชยี (APO) 1.เขา้ร่วมประชมุ Workshop Meeting of Head of NPOs เพื่อร่างแผน

  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างและแลกเปล่ียนองค์ความรู้
  ประจ าปี ค.ศ.2017-2018 ระหวา่งวนัที่ 19-21ตค.59 ณประเทศมาเลเซีย
2. จดัอบรม E-learning หัวขอ้ Innovative Approaches in Marketing
   of Agrifood Products ระหวา่งวนัที่ 25 - 29 ตุลาคม 2559
   ณ ศูนยว์ทิยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และน าคณะเขา้ศึกษาดูงาน
    มลูนิธแิมฟ่้าหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่
3. ประสาน APO Secretariat เพื่อให้คณะจาก สศอ. เขา้ศึกษาดูงาน
   เร่ือง “The Annual Industrial Productivity Survey Project”
   จ านวน 6 ท่าน ที่ส านักงานกรุงโตเกยีว เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2559

แผน/ผล 9 เดอืน

ในปี 2560 ไมไ่ด้รับเงินอดุหนุนในกจิกรรมที่ต้องด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงกบั APO

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

4. ประสานงานกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเชญิเขา้ร่วมงาน
   ที่กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัต้ัง
   กลุ่มผู้ประกอบการ GPAC ในประเทศไทย และสร้างความสัมพันธ์
   กบัเครือขา่ย GPAC ในต่างประเทศ ซ่ึงมบีทบาทส าคัญในการขยาย
   การค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกบันโยบาย
   ของกระทรวงอตุสาหกรรม
5. จดัปฐมนิเทศผู้สมคัรที่ผ่านการคัดเลือกจาก APO เพื่อเตรียมความพร้อม
   กอ่นการเดินทางในวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2559
6. จดัการประชมุ Coordination Meeting หัวขอ้ the Research
   on Change Management in the Public Sector ระหวา่ง
   วนัที่ 7-9 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียวสยาม กรุงเทพฯ
7. จดัการประชมุคณะที่ปรึกษาด้านเกษตรและการพัฒนาชมุชน
   เพื่อพิจารณาการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุภายในประเทศ ตามแผนงาน 
   APO  เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559
8. จดัท าวารสาร APO Digest ฉบับที่ 25 โดยคัดเลือกรายงานจากผู้เขา้ร่วม
   โครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ จ านวน 900 เล่ม
    และจดัท าเป็น E-magazine
9. จดัท าแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ APO ประจ าปี 2017
   (พ.ศ. 2560) จ านวน 3,000 ฉบับ
10. เตรียมการจดังานสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้เขา้ร่วม
     โครงการของ APO 
11. เขา้ร่วมประชมุการจดัท ายทุธศาสตร์อุ•ตสาหกรรมกบัต่างประเทศ
     และความร่วมมอืระหวา่งประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรมของ สศอ. 
     จดัโดย TDRI เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2559 และการจดัท าฐานขอ้มลู
     โครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศ เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559
      ณ ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
12. พิจารณาคัดเลือกผู้สมคัรเขา้รับทุนจาก APO จ านวน 35 ทุน 
     มผู้ีสมคัร 108 คน ผ่านการคัดเลือกเขา้รับทุน 64 คน แบ่งเป็น
     ภาครัฐ 31 คน และภาคเอกชน 33 คน 
13. รับคณะศึกษาดูงานจาก Development Academy of 

     the Philippines จ านวน 5 ท่าน น าคณะโดย Dr.Kalaw
     ประธานสถาบันภายใต้การสนับสนุนจาก APO ผ่านโครงการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

     BCBN ระหวา่งวนัที่ 15-18 กมุภาพันธ ์2560 เพื่อศึกษาแบบอยา่ง
     ที่ดีของประเทศไทยในการส่งเสริมและสนับสนุน  SMEs ในด้าน
     การสร้างนวตักรรมและการให้บริการ
14. จดัอบรมหัวขอ้ Industry 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
     Dr.Wolfgang Mauerer จากประเทศเยอรมนั ระหวา่งวนัที่ 1-7 
     มนีาคม 2560 โดยมผู้ีเขา้ร่วมโครงการจากสถาบันเพิ่มผลผลิต
     แห่งชาติ องค์กรน าร่อง เครือขา่ย และผู้สนใจ รวมทั้งส้ิน 148 คน
15. ประสานงานและรับการสนับสนุนจาก APO และ KPC (เกาหลีใต้) 
     เพื่อจดัการศึกษาดูงานด้านพัฒนาชมุชนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กบั
     มลูนิธแิมฟ่้าหลวง หัวขอ้ Individual-country Observational 
     Study Mission on Sustainable Community Development 
     and the Saemaul Undong & SK Group Social Enterprise 
     ระหวา่งวนัที่ 27-31 มนีาคม 2560 มผู้ีเขา้ศึกษาดูงานรวม 8 คน

   1.3 ค่าบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ 12 เดือน 9 9 100.00    960,000       72,000          72,000            100.00   ผลการด าเนินงาน
 - เบิกค่าใชจ้า่ยในเผยแพร่ประชาสัมพันธโ์ครงการของ APO ปี 2017
แพร่ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ APO / ค่าใชจ้า่ยในการ
เตรียมการรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์  / ค่าใชจ้า่ย
ในคัดเลือกรายงานจากผู้เขา้ร่วมโครงการเพื่อเผยแพร่ในเวบไซต์ ของ
กระทรวงอตุสาหกรรม / พิจารณาคัดเลือกผู้สมคัร จ านวน 48 ทุน
 มผู้ีสมคัร 189 คน ผ่านการคัดเลือกเขา้รับทุน 92 คน แบ่งเป็นภาครัฐ
 47 คน และภาคเอกชน 45 คน

2. โครงการป้องกันและตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น -            -          -          -        5,000,000    4,879,000     2,980,202       61.08
   2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยว 80 ราย/ 80/1 85/1 106.25    108,000       108,000        74,800            69.26     ผลการด าเนินงาน
กบัจริยธรรม คุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง 1 คร้ัง  - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
เครือขา่ยและสร้างความร่วมมอืระหวา่งเจา้หน้าที่ของ     ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ขา้ราชการและเจา้หน้าที่
แต่ละส่วนราชการในกระทรวงอตุสาหกรรม ในสังกดักระทรวงอตุสาหกรรม เมื่อวนัที่ 13-14 พฤศจกิายน 2559

ณ โรงแรม อสิติน มกักะสัน กรุงเทพฯมผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 85 คน 
   2.2 บูรณาการความร่วมมอืระหวา่งเครือขา่ยหน่วยงาน 25/1 40/1 40/1 100 102,000       102,000        - - จดัสัมมนา โครงการบทบาทภาคธรุกจิกบัการต้านทุจริต
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการ ราย/คร้ัง ติดสินบน เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่ฐานขอ้มลูเชงิลึก  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 40 คน
อตุสาหกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเครือขา่ย 
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   2.3 เสริมสร้างระบบแจง้เบาะ เพื่อแกไ้ขปัญหา 2 ชอ่งทาง 2 7 350.00    - - - -        ผลการด าเนินงาน
การทุจริตในกระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 2 ชอ่ง   เพิ่มชอ่งทางการรับเร่ืองร้อเรียน แจง้เบาะแส เพื่อแกไ้ขปัญหาการทุจริต
ได้แก ่ทางอเีมล์ / โทรศัพท์ ผ่าน 7 ชอ่งทาง ได้แก่

1. เวบ็ไซต์ www.industry.go.th หัวขอ้ “รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
   ประพฤติมชิอบ”
2. โทรศัพท์หมายเลข 02 202 3089
3. ด้วยตนเอง


4. ทางไปรษณีย
์
5. ผ่านชอ่งทาง Messenger Facebook.com

6.  E-mail : acc.ops@gmail.com

7.  Line Official ID @ bxp6854h

   2.4 เขา้ร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกบัภาคี 2 คร้ัง 2 1 50.00      20,000         10,000          - -        ผลการด าเนินงาน
เครือขา่ย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เขา้ร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต งานวนัต่อต้านคอรรัปชั่นสากล
และประชาชนในเดือนกนัยายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกนัสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ

ต้านทุจริต” เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2559 ณ หอประชมุมหิดลสิทธาคาร 
มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา จงัหวดันครปฐม

   2.5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะ 250 ราย/ 250/5 396/5 158.4 2,430,000     2,430,000     2,157,924 88.80     ผลการด าเนินงาน
 (ความรู้  ทักษะ และทัศนคติ) ในการป้องกนัและ 5 คร้ัง จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการหัวขอ้ “การขดักนัระหวา่งประโยชน์ เพื่อการ
ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวน 5 คร้ัง ณ โรงแรมรอยลัฮิลล์ กอล์ฟ รีสอรืต แอนด์สปา จ.นครนายก
ครั้งที่ 1 เมื่อวนัที่ 19-21 มนีาคม 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน
 78 คน จากฝ่ายนโยบายและแผนของทุกหน่วยงาน
ครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 2-4 เมษายน 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
จ านวน 78 คน จากฝ่ายส่งเสริมอตุสาหกรรมของทุกหน่วยงาน
ครั้งที่ 3 เมื่อวนัที่ 18-20 เมษายน 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
 จ านวน 77 คน จากฝ่ายเหมอืงแร่และส่วนกลางของทุกหน่วยงาน 
ครั้งที่ 4 เมื่อวนัที่ 23-25 เมษายน 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
 จ านวน 89 คน จากฝ่ายการเงินและธรุการของทุกหน่วยงาน
ครั้งที่ 5 เมื่อวนัที่ 27-29 เมษายน 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
จ านวน 74 คน จากฝ่ายโรงงานอตุสาหกรรม
ครั้งที่ 6 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
 จ านวน 110 คน จากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนอตุสาหกรรมจงัหวดั
 และผู้ประสานงาน ณ โรงแรมอสิติน  มกักะสัน  กรุงเทพฯ

28



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   2.6 ตรวจประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ คร้ัง 4 3 75.00      1,450,000     1,450,000     579,200 39.94     ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานของหน่วยงาน  ในสังกดัส านักงานปลัด  จดัประชมุชี้แจงเกณฑ์ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
กระทรวงอตุสาหกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ของหน่วยงานในสังกดั สปอ.จ านวน 3 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา รวม 136 คน

โดยคร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 23 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยลัเจมส์ กอล์ฟ
รีสอร์ท จงัหวดันครปฐม ผู้เขา้ร่วมสัมมนา รวม 66 คน จากส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค พื้นที่ภาคกลาง 
คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2560  ณ โรงแรมเชยีงใหม ่ออคิด
จงัหวดัเชยีงใหม ่มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 31 คน จาก สจอ.ภาคเหนือ 
คร้ังที่ 3 เมื่อวนัพุธที่ 29 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมประตูน้ าขอนแกน่
จ.ขอนแกน่ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 39 คน จาก สอจ.ภาคตะวนัเฉยีงเหนือ
เมื่อวนัจนัทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแมนด้ี นก 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 39 คน จาก สอจ.ภาคใต้

   2.7 จดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารต่อต้านการทุจริต 3 คร้ัง 3 - -         590,000       590,000        - -        -
คอร์รัปชั่น 
   2.8 ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 2 คร้ัง 2 1 50.00      144,000       72,000 51,278 71.22     จดัประชมุชี้แจงเกณฑ์ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

ในกระทรวงอตุสาหกรรม ของหน่วยงานในสังกดั สปอ. เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2560 

ณ  โรงแรมประตูน้ าขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ ตรวจเอกสารหลักฐาน
เชงิประจกัษ์ในการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ในสังกดั สปอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหวา่งวนัที่ 2 - 12 มถินุายน 2560 รวมทั้งส้ิน 85 หน่วยงาน

   2.9 จา้งเหมาเจา้หน้าที่  1 ราย 1 1 100.00    156,000       117,000        117,000          100.00   ผลการด าเนินงาน
 - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ เพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกนั
และต่อต้านการทุจริต จ านวน 1 คน

3. โครงการตดิตามและประเมินผลตามนโยบาย -            -          -          -        30,000,000  23,066,500   19,079,292     82.71 ผลการด าเนินงาน
และยทุธศาสตร์  - ของโครงการติดตามและประเมนิผลตามนโยบายและยทุธศาสตร์ มดัีงนี้
   3.1 โครงการการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน -            -          -          -        28,000,000   21,424,000    17,604,649      82.17
ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของ อก. 
        3.1.1 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ส่วนกลางและส่วน 159 ราย 159 159 100.00    23,796,000   17,847,000    16,028,759      89.81     ผลการด าเนินงาน
ภูมภิาค   - จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ส่วนกลางและภูมภิาค  159 ราย

เพื่อปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมนิผล
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        3.1.2 สัมมนาเชงิปฏิบัติการส่วนกลางและ 3 คร้ัง 3 3 100.00    1,370,000     1,370,000     1,257,626        91.80     ผลการด าเนินงาน
ส่วนภูมภิาค   - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการติดตาม

ประเมนิผลให้แกเ่จา้หน้าที่ส่วนกลางและภูมภิาค จ านวน 2 คร้ัง
คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 25–27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม บางกอกชฎา กทม.
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจาก สอจ. 76 จงัหวดั จ านวน 100 คน
คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 26 -28 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมอมิพีเรียลภูแกว้
เพชรบูรณ์ ผู้เขา้ร่วมสัมมนาจากหน่วยงานส่วนกลาง
และสถาบันเครือขา่ย  จ านวน  58 คน
คร้ังที่ 3 สัมมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การตรวจราชการ และติดตาม
ประเมนิผล  เพื่อขบัเคล่ือน Industry 4.0 ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ตค. 59
ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 277คน
คร้ังที่ 4 สัมมาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาแนวทางการป้องกนั
เมื่อวนัที่ 6-7  พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ ลอดจ์
จงัหวดัสระบุรี

        3.1.3 จดัท าหนังสือรายงานประจ าปี อก. 1 คร้ัง 1 1 100.00    1,000,000     1,000,000     -                 -        ผลการด าเนินงาน
และ สปอ.ประจ าปี พ.ศ. 2559 1. รวบรวมขอ้มลูผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2559 จากหน่วยงานในสังกดั

เพื่อจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี
2. จดัจา้ง บริษัท วงศ์สวา่ง พลับลิชชิ่ง จ ากดั  จดัท าหนังสือรายงาน
ประจ าปี อก. และ สปอ. ประจ าปี พ.ศ. 2559 อยา่งละ 500 ฉบับ

   ด้วยวธิตีกลงราคา โดยลงนามสัญญาจา้งเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560
ระยะเวลาด าเนินการ 120 วนั
3. จดัพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี อก. สปอ. อยา่งละ 500 เล่ม

        3.1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 1 คร้ัง 1 1 100.00    100,000       100,000        100,000          100.00   ผลการด าเนินงาน
การติดตามประเมนิผล  - พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามประเมนิผลตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของ สอจ. 76 จงัหวดั จ านวน 1 ระบบ เรียบร้อยแล้ว
        3.1.5 ค่าบริหารจดัการติดตามประเมนิผล 12 คร้ัง 9 7 77.78      1,434,000     1,107,000     218,264          19.72     ผลการด าเนินงาน

 - เบิกจา่ยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
        3.1.6  ส ารองส่วนกลาง - - - -         300,000       - -        
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   3.2 โครงการตรวจราชการและติดตามประเมนิผล - - - 100.00    500,000       300,000        120,300          40.10     
กระทรวงอตุสาหกรรม
        3.2.1 สัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ืองการตรวจราชการ 1 คร้ัง 1 1 100.00    300,000       300,000        120,300          40.10     ผลการด าเนินงาน
และติดตามประเมนิผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - สัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การตรวจราชการและติดตามประเมนิผล

เพื่อขบัเคล่ือน Industry 4.0 ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 277คน

        3.2.2 ส ารองส่วนกลาง 1 คร้ัง - - - 200,000       - - -  - 
   3.3 โครงการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ืองร้อง - - - 110.27    1,000,000     842,500        859,663          102.04   
เรียนจากประชาชน
     3.3.1 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ส่วนกลาง 3 ราย 3 3 100.00    480,000       360,000        351,033          97.51     ผลการด าเนินงาน

 - จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 3 ราย จ านวน 9 เดือนเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านประสานงานด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน

     3.3.2 จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 150 ราย 150 227 151.33    247,000       247,000        305,600          123.72   ผลการด าเนินงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ  - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การตรวจราชการและติดตามประเมนิผล
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เพื่อขบัเคล่ือน Industry 4.0 ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559

ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 227 ราย
     3.3.3 พัฒนาระบบการจดัการขอ้มลูเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง 1 1 100.00    95,000         95,000          95,000            100.00   ผลการด าเนินงาน
และอบรมให้ความรู้การใชง้านระบบฯ แกเ่จา้หน้าที่  - จดัจา้งบุคคลภายนอกพัฒนาระบบการจดัการขอ้มลูเร่ืองร้องเรียน
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการด าเนินการและแกไ้ขปัญหา จ านวน 1 ระบบ เรียบร้อยแล้ว
เร่ืองร้องเรียนของส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั 76 จงัหวดั
     3.3.4 จดัท าคู่มอืระบบด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง 1 1 100.00    24,000         24,000          -                 -        ผลการด าเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนและแกไ้ข  - จดัท าคู่มอืการใชง้านระบบด าเนินการเร่ืองร้องเรียนฯ จ านวน 100 เล่ม 
ปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
      3.3.5  ค่าบริหารโครงการ 12 คร้ัง 9 9 100.00           154,000 116,500        108,030          92.73     ผลการด าเนินงาน

 - เบิกค่าใชจ้า่ยในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ
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   3.4 โครงการเสริมสร้างโรงงานที่ดีเพื่อลดปัญหาเร่ืองร้อง -             -          -           83.33      500,000       500,000        494,680          98.94     
เรียนจากการประกอบกจิการโรงงาน SMEs ในภูมภิาค
       3.4.1 จดัประชมุสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ 6 คร้ัง 6 6 100.00    483,000       483,000        483,000          100.00   ผลการด าเนินงาน

   จดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายโรงงานการจดัการ
ด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมโรงงานให้กบัผู้ประกอบการ
ในหัวขอ้ “โครงการเสริมสร้างโรงงานที่ดี เพื่อลดปัญหาเร่ืองร้องเรียน
จากการประกอบกจิการโรงงาน SMEs ในภูมภิาค” 6 คร้ัง
1) วนัที่ 17 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท
จงัหวดัประทุมธานี จดัประชมุโดยกลุ่มประสิทธภิาพฯ ที่ 1
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 120 คน
2) ว ันที่ 15 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรมชลอเิตอร์ จ.ชลบุรี จดัประชมุ
โดยกลุ่มประสิทธภิาพฯ ที่ 2 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 120 คน
3) วนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปร้ินเซล จ.ขอนแกน่
จดัประชมุโดยกลุ่มประสิทธภิาพฯที่ 5 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 120 คน
4) วนัที่ 26-27 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
จดัประชมุโดยกลุ่มประสิทธภิาพฯ ที่ 4 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 115 คน
5) วนัที่  3 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา จดัประชมุ
โดยกลุ่มประสิทธภิาพฯ ที่ 3 มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 119 คน
6) วนัที่ 14 มนีาคม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชยีงใหม ่ จดัประชมุ
โดยกลุ่มประสิทธภิาพฯ  ที่ 6 มผู้ีเขา้ร่วม สัมมนา 130 คน

        3.4.2 ค่าบริหารโครงการ 12 คร้ัง 9 6 66.67      17,000         17,000          11,680            68.71     ผลการด าเนินงาน
 - เบิกค่าใชจ้า่ยในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ

4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิม -             -          -           25,500,000  19,282,400   15,668,693     81.26
ประสทิธภิาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
    4.1 โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยทุธศาสตร์ -             -          -           51.01      7,500,000    7,330,000     5,635,171       76.88
กระทรวงอตุสาหกรรม ปี 2559 – 2564 สู่การปฏิบัติ 
     4.1.1 ทบทวนแผนยทุธศาสตร์กระทรวงอตุสาหกรรม -             -          -           53.33      1,104,000     1,004,000     671,924          66.92     
และแผนยทุธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม
และการเชื่อมโยงยทุธศาสตร์และตัวชี้วดัในระดับต่างๆ ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
          (1) การประชมุทบทวนแผนยทุธศาสตร์ อก. 5 คร้ัง 5 3 60 200,000       200,000        -                 -        1. จดัประชมุทบทวนแผนยทุธศาสตร์ อก. 3 คร้ัง
และ สปอ.    คร้ังที่ 1 ประชมุทบทวนแผนยทุธศาสตร์และจดัท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของ อก. เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชมุชณุหะวนั
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   คร้ังที่ 2 ประชมุทบทวนแผนยทุธศาสตร์ สปอ เมื่อวนัที่ 28 กย. 2550
ณ ห้องประชมุ ชณุหะวนั
   คร้ังที่ 3  ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยทุธศาสตร์ อก.
พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวนัที่ 11 ตค.59  ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป กทม.
2. น าเสนอแผนยทุธศาสตร์ สปอ. ต่อ ปกอ. และแผนยทุธศาสตร์ อก.
2560-2564 ต่อ รวอ. เห็นชอบเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 59 เพื่อขอความ
เห็นชอบ โดย ปกอ. และ รวอ. ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

         (2) การประชมุเพื่อชี้แจง/เผยแพร่ยทุธศาสตร์ อก. 2 คร้ัง 2 2 100 404,000       304,000        283,000          93.09      - จดัประชมุเพื่อชี้แจงแผนยทุธศาสตร์ อก. และ สปอ. จ านวน 2 คร้ัง
และ สปอ. ให้ สอจ. 76 จงัหวดั    คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 7 - 8 พย. 59 ณ รร.เดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

   คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 10-11 พย.59 ณ รร.ปร๊ิน พาเลซ หลานหลวง กทม.
        (3) การจดั COP ด้านแผนยทุธศาสตร์ และ 1 คร้ัง 1 1 100 500,000       500,000        388,924          77.78      - จดั COP ด้านแผนยทุธศาสตร์ และงบประมาณ ของสปอ./อก.
งบประมาณ ของ สปอ./อก.
       (4)  การจดัประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อก าหนด 4 คร้ัง 4 - - 360,000       360,000        -                 -        
กรอบการพัฒนาอตุสาหกรรมระดับภาค
   4.1.2 จดัท าแผนยทุธศาสตร์ส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั 1 คร้ัง -          -           48.68      6,396,000     6,326,000     4,963,247        78.46     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
/จดัท ายทุธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมระดับจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั (จดัประชมุหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่จงัหวดั)
        (1) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 76 แผน 76 70 92.11      3,800,000     3,800,000     3,800,000        100.00    - จดัสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จงัหวดั เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์
อตุสาหกรรมระดับจงัหวดั การพัฒนาอตุสาหกรรมระดับจงัหวดัจ านวน 70 จงัหวดั และ สอจ.

ด าเนินการจดัท าแผนฯ เรียบร้อยแล้ว 18 จงัหวดั
        (2) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 18 แผน 18 18 100.00    900,000       900,000        900,000          100.00    - จดัสรรงบประมาณให้ สอจ. ที่เป็นผู้แทนเขตตรวจราชการระดับ
อตุสาหกรรมระดับกลุ่มจงัหวดั (ตามเขตตรวจราชการ) กลุ่มจงัหวดั จ านวน 18 เขตตรวจราชการ และด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

จ านวน 1 เขต ตรวจราชการ
        (3) การด าเนินการโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 18 แผน 18 100.00    100,000       100,000        - -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการเกบ็รบรวมขอ้มลู
การพัฒนาอตุสาหกรรมระดับจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
        (4) การจดัท าเอกสารเล่มแผน ยทุธศาสตร์ อก. 12 คร้ัง 300 300 100.00    296,000       226,000        - - 1. จดัพิมพ์เล่มหนังสือเอกสารงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ
และ สปอ. และเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขาว-คาดแดง
          2. อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัท ารูปเล่มแผนยทุธศาสตร์อก. และ สปอ.

พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน)
        (5) ค่าบริหารโครงการ จดัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะห์ 3 คร้ัง 2 2 100.00    300,000       300,000        263,247          87.75      - เบิกจา่ยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขอ้มลูทางกายภาพ
        (6) งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         1,000,000     1,000,000     - -  - 
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  4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน - - -           -         1,500,000    1,375,500     1,142,657       83.07     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
ศูนยบ์ริการร่วม 
     4.2.1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 2 คน 2 2 100.00    360,000       270,000        270,000          100.00    - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงานราชการ จ านวน 2 คน 

ด าเนินการเบิกจา่ยคนละ 9 เดือน
     4.2.2 การออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ 7 จงัหวดั 5 4 80.00      233,000       233,000        199,767          86          - ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ของศูนยบ์ริการร่วม อก. 5 คร้ัง ดังนี้

   คร้ังที่ 1 วนัที่ 21 ธนัวาคม 2559 ณ จงัหวดั
             ปราจนีบุรี มผู้ีมารับบริการ  10,000 คน
   คร้ังที่ 2 วนัที่ 24-28 มกราคม 2560 ณ จงัหวดั
             เชยีงราย มผู้ีมารับริการ 23,600 คน
   คร้ังที่ 3 วนัที่ 21-23 กมุภาพันธ ์2560  ณ จงัหวดั
             ร้อยเอด็ มผู้ีมารับบริการ 4,230 คน
   คร้ังที่ 4 วนัที่ 8-10 มนีาคม 2560 ณ จงัหวดั
             เชยีงใหม ่มผู้ีมารับบริการ  3,265 คน
   คร้ังที่ 5 วนัที่ 13-15 มนีาคม 2560 จงัหวดั
             นครศรีธรรมราช มผู้ีมารับบริการ 2,079 คน

     4.2.3 จดัสัมมนาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการให้บริการ 1 คร้ัง 1 1 100.00    75,700         75,700          222,900          294        1. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการแนวทางการให้บริการที่มคุีณภาพตามเกณฑ์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัของศูนยร์าชการสะดวกให้แก่ มาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก (GEC) เมื่อวนัที่ 26-28 มนีาคม 2560
เจา้หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ณ โรงแรม เคนชงิตันองิลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

2. อยู่ระหวา่งการสรุปผลลัพธเ์ชงิปริมาณ
      4.2.4 การจดัท าส่ือประชาสัมพันธ ์ 1 คร้ัง 1 1 100.00    498,300       498,300        219,390          44.03      - จดัท าส่ือประชาสัมพันธง์านบริการของศูนยบ์ริการร่วมกระทรวง

อตุสาหกรรมเพื่อแจกจา่ยให้กบัประชาชน/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจลงทุน
      4.2.5 ค่าส ารวจความต้องการและความพึงพอใจ 1,300 ชดุ 1300 650 50.00      195,000       195,000        195,000          100.00    - ส ารวจความต้องการของผู้มาขอรับบริการโดยการตอบแบบส ารวจ

และประมวลผลความพึงพอใจ สามารถเกบ็แบบส ารวจได้จ านวน 650 ชดุ
      4.2.6 การบริหารและติดตามประเมนิผล 12 เดือน  9 8 88.89      138,000       103,500        35,600            34.40     
การด าเนินงานของโครงการ
  4.3 โครงการพัฒนาระบบการจดัท าค ารับรองและติดตาม - - -           -         3,000,000     2,855,000     2,443,526        85.59     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
      4.3.1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 1 คน   1 1 100.00    156,000       117,000        104,000          88.89      - จา้งเหมาพนักงานจา้งเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านติดตามและ

ประเมนิผลการปฏิบัติงานราชการ จ านวน 1 คน เบิกจา่ยจ านวน 8 เดือน
      4.3.2 การติดตามประเมนิผล ตามค ารับรองการ 7 หน่วยงาน - - - 735,000       735,000        620,326          84.40     1.ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร เป็นเงิน 130,326 บาท
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2.จา้งเหมาบริการติดตามประเมนิผล ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เบิกจา่ยจ านวน 9 เดือน เป็นเงิน 490,000 บาท
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      4.3.3 จดัสัมมนาให้เจา้หน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกดั 70 คน - - - 70,000         70,000          - -        
กระทรวงอตุสาหกรรม เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     4.3.4 ด าเนินการตามขอ้ก าหนด หรือกรอบแนวทาง 7 หน่วยงาน 7 7 100.00    1,899,000     1,813,000     1,678,260        92.57      - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการให้กบัุคลากรของ สปอ. เพื่อชี้แจงถงึแนวทาง
ปฏิบัติในการประเมนิส่วนราชการ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติในการประเมนิส่วนราชการ ดังนี้
ก าหนด 1.การทบทวนบทบาทของส่วนราชการในสังกดั อก. เมื่อวนัที่ 29-30 พย.59

ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 73 คน
2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เมื่อวนัที่ 13 - 15 พย.59
ณ โรงแรม สปิงฟิลด์ วลิเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จงัหวดัเพชบุรี
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 30 คน
3. การเตรียมความพร้อมในการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวง
อตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวนัที่ 26 - 27 ธค.59
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 33 คน
4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เมื่อ วนัที่ 18 - 20 มค.60
ณ โรงแรมอมิพีเรียล ภูแกว้ ฮิลล์ รีสอร์ทจงัหวดัเพชรบูรณ์ มผู้ีเขา้ร่วม
สัมมนา จ านวน 90 คน
5. การทบทวนบทบาทของหน่วยงานในสังกดั สปอ. เมื่อวนัที่ 9 กพ. 60
ณ โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 64 คน
6. การทบทวนบทบาทของส่วนราชการในสังกดักระทรวงอตุสาหกรรม
เมื่อวนัที่ 15 - 17 กมุภาพันธ ์2560  ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน
จงัหวดัเพชรบุรี มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 62 คน
7. การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกดั อก.เมื่อวนัที่ 28 กพ.60
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 140คน
8. การประเมนิจดุแขง็และโอกาสในการปรับปรุง กระบวนการท างาน
และผลการปฏิบัติงานขององค์การ  เมื่อวนัที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมริมน้ ากลางจนัท์ จงัหวดัจนัทบุรี มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 41 คน
9. การเตรียมความพร้อมในการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ของ อก.ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เมื่อวนัที่ 19-21 ก.ค.60 ณ โรงแรมอมัพวาน่านอน แอนด์ สปา
จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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      4.3.5 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารและติดตามประเมนิผล 12 เดือน  9 8 88.89      140,000       120,000        40,940            34.12      - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุ คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของ อก.

  4.4 โครงการเสริมสร้างนวตักรรมองค์ความรู้ - - - - 3,500,000    2,771,900     2,916,789       105       ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
      4.4.1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 2 คน 2 2 100.00    336,000       252,000        238,133          94.50      - จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อด าเนินการจดัท าการด าเนินงานโครงการ

เสริมสร้างนวตักรรมองค์ความรู้ จ านวน 2 คน เบิกจา่ยจ านวน 6 เดือน
      4.4.2 จดัท าแผนการจดัการความรู้ ประจ าปี 1 แผน - - - - - - -        -
งบประมาณ พ.ศ. 2560
      4.4.3 จดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานการจดัการความรู้ 1 คู่มอื - - - - - - -        -
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      4.4.4 จดักจิกรรมเชญิชวนขา้ราชการและเจา้หน้าที่ 1 คร้ัง  - - - - - - -        -
ในสังกดั สปอ. ส่งผลงานนวตักรรมองค์ความรู้เขา้ร่วม
ประกวดชงิรางวลั
      4.4.5 จดัสัมมนาเพื่อเปิดโครงการและมอบรางวลั 152 คน 152 150 98.68      680,000       68,000          338,050          497.13    - จดัสัมมนาให้แกข่า้ราชการและเจา้หน้าที่ในส่วนภูมภิาคของ สปอ. เกี่ยว
ยกยอ่งชมเชยให้กบันวตักรรมองค์ความรู้ ของ สปอ. กบัการจดัการองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามประเด็นยทุธศาสตร์
และแสวงหาองค์ความรู้ของ สอจ. ประจ าปีงบประมาณ ของ สปอ. เมื่อวนัที่ 17-18 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
พ.ศ. 2560  ประตูน้ า กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 150 คน 
     4.4.6 จดักจิกรรมการจดัการความรู้ตามแผนการจดั 360/9 360/7 554/7 81.67/ 2,250,000     2,250,000     2,299,386        102.19    - จดัสมมนาเชงิปฏิบัติการ การถา่ยทอดองค์ความรู้ เร่ือง แนวทางการ
การองค์ความรู้ให้กบัขา้ราชการและเจา้หน้าที่ของ สปอ. คน/คร้ัง 33.33      ปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 รุ่น มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 294 คน
รุ่นที่ 1 เมื่อวนัที่ 6-7 กมุภาพัน์ 2560 ณ โรงแรมเซนจร่ีู พาร์ค กรุงเทพฯ
มผู้ีเขา้ร่วมการสัมมนา จ านวน 76 คน
รุ่นที่ 2 เมื่อวนัที่ 20-21 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้ า กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 150 คน
รุ่นที่ 3 เมื่อวนัที่ 27-28 กมุภาพันธ ์2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้ า กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 68 คน
 - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การถา่ยทอดองค์ความรู้ เร่ือง พระราชบัญญัติ
แกไ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รุ่น มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 127 คน
รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) เมื่อวนัที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวงัจนัทน์
 ริเวอร์ววิ จงัหวดัพิษณุโลก มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 65 คน
รุ่นที่ 2 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ) เมื่อวนัที่ 27-29 เมย.60 ณ โรงแรม
ฟอร์จนู ริเวอร์ววิ จงัหวดันครพนม มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 62 คน
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รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) เมื่อวนัที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสยาม
ออเรียนทัล จงัหวดัสงขลา มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 56 คน
รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) เมื่อวนัที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
แคนทาร่ี โคราช จงัหวดันครราชสีมา มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 77 คน
 - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเชงิแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการใชร้ะบบสารสนเทศ
และที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อวนัที่ 4-5 มยิ.2560 ณ ส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา     

      4.4.7 รวบรวมและจดัเกบ็องค์ความรู้ให้เป็นระบบ 12 คร้ัง 6 - - - - - - -
ในชอ่งทางนวตักรรมองค์ความรู้ ได้แก ่KM Website 
Facebook และ Application Line
      4.4.8 จดัท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 4 คร้ัง 2 - - - - - - -
      4.4.9 จดักจิกรรม KM Innovation Day และกจิกรรม 1 คร้ัง - - - 98,000         98,000          - - -
ยกยอ่งชมเชย
     4.4.10. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารและติดตามประเมนิผล 12 คร้ัง 9 9 100.00    136,000       103,900        41,220            39.67     -
การด าเนินงาน
   4.5 ค่าใชจ้า่ยในการยกระดับและพัฒนาประสิทธภิาพ 9 หน่วยงาน - - - 1,500,000    1,500,000     1,168,000       77.87     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
กระบวนงาน (ด าเนินการจา้งที่ปรึกษา)  - จดัจา้งสถาบันส่งเสริมกจิการบ้านเมอืงที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.เป็นที่ปรึกษา
  -  จดัท าTOR เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธภิาพกระบวนงาน
  -  ลงนามในสัญญา  โดยมกีารเบิกจา่ยเงินงวดที่ 1 ส าหรับการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - ตรวจรับงวดงาน 1. ให้ค าปรึกษา แนะน า วเิคราะห์และวางแผนการยกระดับ และพัฒนา

ประสิทธภิาพส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
2. วางแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2  
3. วเิคราะห์จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งรวบรวม
ขอ้มลูของผู้รับบริการ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ของทุกหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมเฉพาะส่วนกลาง เชน่ ชื่อ – นามสกลุ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงในระบบสารสนเทศ 
4.ศึกษา วเิคราะห์แนวทางการประเมนิเพื่อส ารวจความต้องการ หรือความ
คาดหวงัของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ในแต่ละงานบริการตาม
ผลผลิตและบริการของส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมเฉพาะส่วนกลาง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
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ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

5. ด าเนินการส ารวจความต้องการ หรือ ความคาดหวงั ของผู้รับบริการ
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ในแต่ละงานบริการตามผลผลิตและบริการ ของ สปอ.
เฉพาะส่วนกลาง จ านวนไมน่้อยกวา่ 100 ตัวอยา่ง
6. วเิคราะห์ความเส่ียงด้านธรรมาธบิาล ของการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี
(Good Governance) ของ สปอ. เฉพาะส่วนกลาง ซ่ึงมอีงค์ประกอบ 
10 หลัก ได้แก ่หลักประสิทธผิล หลักประสิทธภิาพ หลักการตอบสนองหลัก
ภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมส่ีวนร่วม หลักการกระจาย
อ านาจ หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉนัทามติ
7. ด าเนินการศึกษา วเิคราะห์ วางร่างนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance : OG)  สปอ. อยา่งน้อย 4 นโยบาย
รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติในแต่ละนโยบาย จดัให้มกีารสัมมนาเจา้หน้าที่ สปอ.
ผู้รับบริการ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และเครือขา่ยภาคประชาชน รวมทั้งส้ิน
จ านวนไมน่้อยกวา่ 100 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น“ร่างนโยบายการก ากบั
ดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) สปอ.”
8. รายงานการศึกษา วเิคราะห์นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance: OG) สปอ.

   4.6 โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุกของกระทรวง - - - - 8,500,000    3,450,000     2,362,550       68.48     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
อตุสาหกรรม
       4.6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ - - - - 1,350,000     1,350,000     1,430,000        105.93   
         1) จดัท าขา่วประชาสัมพันธใ์นส่ือส่ิงพิมพ์ 30 เร่ือง 12 17 141.67    - - - -         - จดัท าขา่วประชาสัมพันธใ์นส่ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 17 เร่ือง คือ 

1. อตุตมมั่นใจนักลงทุนสนใจลงทุนEEC


2. ก.อตุฯขึ้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเคร่ืองจกัรชี้ของเกา่ใชม้านาน

3. ดร.คณิตฯยนืยนัอาลีบาบา

4. ปลัดสมชายฯห่วงรง.หน้าร้อน

5. ก.อตุฯประเมนิศูนยท์ดสอบเสร็จทัน

6. นายกฯประชมุคณะกรรมการEEC

7. อตุตมย้ าสิทธปิระโยชน์การลงทุนในEEC ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข

8. อตุตมเดินสายขอความร่วมมอืภาคเอกชนหนุนพัฒนาเอสเอม็อไีทย

9. ก.อตุฯผุดโครงการฯบูมรถยนต์ไฟฟ้า

10. ก.อตุฯเผย8เดือน SMEs ขอรับความชว่ยเหลือ

11. ก.อตุฯจดักจิกรรมร้อยดวงใจ เป็นดอกไมถ้วายเพื่อพ่อ


12. อตุฯร่วมกบัสมคิดโรดโชวE์EC
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

13. ก.อตุฯเผยตรวจรง.ริมน้ าพบค่าเกนิเกณฑ์68รง.

14. อก.จบัมอืSMRJและสมาพันธธ์รุกจิญีปุ่่นฉลองความสัมพันธ2์ปท.

15. อตุตมดึงMETIญีปุ่่นร่วมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างอตุฯ

16. ก.อตุฯแจงขา่วลือโลกโซเซียลกรณีชี้แจงขึ้นภาษีรถเกา่เกนิ 7 ป
ี
17. ก.อตุฯส่งจนท.ลงตรวจรง.ซีพีเอฟ

        2) จดัท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 1 คร้ัง 1 - -         - - - -        - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
เชงิวชิาการ ใน นสพ.รายวนั ด้านเศรษฐกจิขนาดเต็มหน้า (ส่ีสี)
        3) จดัท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 2 คร้ัง 1 - -         - - - -        -
เชงิวชิาการใน นสพ.รายวนั ด้านเศรษฐกจิขนาดคร่ึงหน้า (ส่ีสี)
        4) จดัท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 4 คร้ัง 2 1 50.00      - - - -        - จดัท าสกู๊ปพิเศษ ประชาสัมพันธก์ารจ าหน่ายสลากกาชาด 
เชงิวชิาการ ใน นสพ.รายวนั ด้านเศรษฐกจิขนาด1/4 หน้า
 (ขาว-ด า) 
        5) จดัท าเอกสารเผยแพร่ยทุธศาสตร์ผลการด าเนินงาน 3,000 - - -         - - - -        -
ของ อก. เล่ม
   4.6.2 การจดัท าวารสารอตุสาหกรรม 20000 เล่ม 10,000 5000 50.00      1,200,000     600,000        265,000          44.17     - จดัท าวารสารอตุสาหกรรม รายเดือน ฉบับที่ 5 
   4.6.3 ส่ือวทิยุ - - -           - 350,000       265,000          เมษายน - พฤษภาคม 2560 จ านวน 3,000 เล่ม
        1) จดัท าสารคดีขา่วส้ัน 20 คร้ัง 9 11            122.22    - - - -        - จดัท าขา่วสารคดีส้ันจ านวน 11 คร้ัง โดยมหีัวขอ้ขา่ว ดังนี
้

1. อตุตมมั่นใจนักลงทุนสนใจลงทุนEECเชื่อ5ปีท ารายได้1.5ล้านล้านบาท

2. ก.อตุฯขึ้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเคร่ืองจกัรชี้ของเกา่ใชม้านาน

3. ปลัดสมชายฯห่วงรง.หน้าร้อน


4. ก.อตุฯประเมนิศูนยท์ดสอบเสร็จทันปี62

5. อตุตมเผยนักลงทุนกลุ่มอตุฯยานยนต์ สนใจลงทุนในEEC


6. อตุตมย้ าสิทธปิระโยชน์การลงทุนใน

7. ก.อตุฯผุดโครงการบูมรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมเปิดศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยใีหม
่
8. ก.อตุฯจดักจิกรรมร้อยดวงใจเป็นดอกไมถ้วายเพื่อพ่อ

9. อตุฯร่วมกบัสมคิดโรดโชวE์EC

10. อตุฯดึงMETIญีปุ่่นร่วมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างอตุฯ

11. ก.อตุฯส่งจนท.ลงตรวจรง.ซีพีเอฟ

        2) สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการวทิยุ 5 คร้ัง 3 3 100.00    - - - -        ปกอ. ให้สัมภาษณ์รายการวทิย ุFM 92.5 จ านวน 3 คร้ัง 


เร่ือง "ทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ ปี 2560"

เร่ือง "การพัฒนาอตุสาหกรรมและ SMEs 4.0"

เร่ือง "กระทรวงอตุสาหกรรมส่งเจา้หน้าที่ลงตรวจโรงงาน C
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
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แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   4.6.4 ส่ือโทรทัศน์ - - -           - 2,300,000     - - -        
       1) จดัท าและเผยแพร่สกู๊ปขา่ว/สารคดีโทรทัศน์ 12 คร้ัง 6 6              100.00    - - - -        จดัท าและเผยแพร่ขา่ว ทางชอ่งฟรีทีว ีจ านวน 6 คร้ัง


ชอ่งฟรีทีวี 1. เอสเอม็อแีบงค์เปิดสินเชื่อตัวใหม่


2. ก.อตุฯครบรอบ75ปี เดินหน้ายกระดับอตุฯไทย

3. ประชมุคณะท างานประชารัฐชดุส่งเสริม SME คร้ังที่ 1

4. ยทุธศาสตร์ไทย ฮ่องกง เซ้ียงไฮ้

5. ก.อตุฯจดักจิกรรมร้อยดวงใจเป็นดอกไมถ้วายเพื่อพ่อ

6. ก.อตุฯเผยรายงานผลตรวจคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงงานที่
ถกูเพลิงไหม้

       2) จดัสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ 5 คร้ัง 3 1              33.33      - - - -         - ปกอ. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ชอ่ง 5 เร่ือง "ทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ ปี 2560
เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2560  เร่ือง ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม


 เมื่อวนัที่ 11 กรกฏาคม 2560

        3) จดัท า VTR  หรือภาพยนตร์ 5 เร่ือง 2 1 50.00      - - - -         - จดัท า VTR น าเสนอผลงานกระทรวงอตุสาหกรรม 2560 เขา้ ครม.
แอนนิเมชั่นน าเสนอผลงาน อก.  เมื่อวนัที่  28 กมุภาพันธ ์2560
   4.6.5 ส่ือกจิกรรม - - -           -         1,000,000     1,000,000     167,550          16.76     
        1) จดักจิกรรมผู้บริหารพบปะส่ือมวลชน/แถลงขา่ว 10 คร้ัง 6 6              100.00    - - - -        คร้ังที่ 1 รวอ. แถลงขา่วความกา้วหน้า EEC

คร้ังที่ 2 ผู้บริหารอวยพรวนัเกดิสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
คร้ังที่ 3 ส่ือมวลชลลงพื้นที่นิคมอตุสาหกรรมระยอง
คร้ังที่ 4 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม พบปะส่ือมวลชน


คร้ังที่ 5 ลงพื้นที่ อ.อู่ตะเภา จงัหวดัระยอง

คร้งที่ 6 ประชมุคณะกรรม EEC

        2) จดักจิกรรมส่ือมวลสัญจร 1 คร้ัง - - -         - - - -        -
        3) จดักจิกรรมเสริมสร้างเครือขา่ยด้านประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 - -         - - - -        -
   4.6 ส่ือประชาสัมพันธอ์อนไลน์และส่ือโซเชยีลต่าง ๆ ตลอดปี - -         800,000       - -        
   4.7 ส่ือนิทรรศการ 5 คร้ัง 1 1 100.00    900,000       - -        - จดันิทรรศการวนัสถาปนา ครบรอบ 75 ปี กระทรวงอตุสาหกรรม 

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงอตุสาหกรรม
   4.8 การติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง - - -         100,000       - - -        
   4.9 งบประมาณส ารอง 500,000       500,000        500,000          100.00   
       - กจิกรรมส่ือสารประเด็นเร่งด่วนและฝึกอบอรม - - 1 -         - - - -        1 .จดัอบรม/พัฒนาทักษะการให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนส าหรับผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรการให้สัมภาษณ์ ส่ือมวลชน เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2560 ณ ห้องปฏิบัติการชอ่ง 9 มผู้ีเขา้ร่วม

อบรม 30 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

      - ท าและเผยแพร่สารดีส้ัน 1 นาที 3ตอน 3 3 100.00    2. จดัท าสารคดีส้ันเพื่อเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ จ านวน 3 ตอน
ตอนที่ 1 มาตรการเชงิรุก แกป้ัญหาโรงงานถกูร้องเรียนซ้ าซาก
ตอนที่ 2 ภาคอตุสาหกรรมชว่ยเหลือสังคม
ตอนที่ 3 ภารกจิหมู่บ้านสร้างสรรค์ (CVI)

     '- อกัษรวิ่งในรายการทีวี 5 เร่ือง 5 5 100.00    3. จดัท าตัวอกัษรวิ่งในรายการโทรทัศน์ 5 เร่ือง 
1. กระทรวงอตุสาหกรรมต้ังเป้าลดเร่ืองร้องเรียน จดัโครงการเสริมสร้าง

โรงงานที่ดีแก ่SMEs ในภูมภิาค 6 จงัหวดั คือ ชลบุรี ปทุมธานี ขอนแกน่ 
อบุลราชธานี สงขลา และเชยีงใหม ่เชญิผู้ประกบการในพื้นที่ให้ความรู้
กฎหมายโรงงาน เน้นด้านความปลอดภัยละส่ิงแวดล้อม ออกอากาศ
เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2560 (นาทีที่ 6)

2. กระทรวงอตุสาหกรรม รับขอ้ส่ังการนายกรัฐมนตรี เร่งเดินหน้าระเบียง
เขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกหรือ EEC เตรียมพร้อมรับการลงทุนกจิการ
ขนาดใหญ่  ติดตามาตรฐาน มอก. และก ากบัดูแลโรงงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ออกอากาศวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2560 (นาทีที่ 14)

3. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยวา่ ปี 2560
 วางแผนติดตามโรงงานริมน้ า 1,400 แห่ง พร้อมจดัท าขอ้มลูโรงงานที่
ถกูร้องเรียนซ้ าซาก ออกอากาศเมื่อวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์(นาทีที่ 23.36)

4. กระทรวงอตุสาหกรรมเตรียมเปิดศูนย ์ITC ในเดือนมนีาคม 2560
เพื่อให้บริการพัฒนาสินค้า ไอเดีย และนวตักรรม ที่เกดิจากการวจิยัและ
พัฒนา โดยใชโ้มเดลเยอรมนีเป็นต้นแบบ ออกอากาศเมื่อวนัที่ 6 มคี.60
(นาทีที่ 4.09)
5. กระทรวอตุสาหกรรม เตรียมจดังาน SME Revolution เส้นทางโอกาส
เอสเอม็อ ี4.0 เพื่อแสดงศักยภาพและร่วมพัฒนาเอกเอม็อไีทยให้กา้วเขา้สู่
ยคุประเทศไทย 4.0 ระหวา่งวนัที่ 10-12 มนีาคม 2560 ณ ศูนยป์ระชมุ
แห่งชาติสิริกต์ิิ ออกอากาศเมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2560  (นาทีที่ 1.50)
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5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร - - -          - 18,441,200  16,761,700   13,278,721     79.22     
เพ่ือรองรับยทุธศาสตร์
   5.1 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกบักฎหมายของบุคลากร 2 คร้ัง 2 1 50.00      500,000       500,000        549,136          109.83   ผลการด าเนินงาน  จดัสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร สปอ.
ในส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ด้านกฎหมายระเบียบอื่น ๆ เมื่อวนัที่ 27 - 29 พฤศจกิายน 2559 โรงแรม

เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท (ริมกก รีสอร์ท) จงัหวดัเชยีงราย มผู้ีเขา้ร่วม
จ านวน 182 คน  โดยมกีารบูรณาการร่วมกบั กพบ. และ สบก.
หมายเหตุ : ได้รับจดัสรรเพิ่มเติม 49,140  บาท 

    5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน 1 คร้ัง 1 1 100        401,500       401,500        400,100          99.65     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
การคลัง ของ สอจ.  - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการให้กบัเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

และพัสดุ ของ สอจ. จงัหวดัละ 2 คน จ านวน 76 จงัหวดั ระหวา่งวนัที่ 
21-23 ธวัาคม 2559 ณ โรงแรมสวสิโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 152 คน

   5.3 โครงการจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการประเมนิความเส่ียง 60 คน 60 50 83.33      472,400       472,400        217,550          46.05     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
กบัควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการประเมนิความเส่ียงกบัควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ ของ อก. เมื่อวนัที่
17-19 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 50 คน 

   5.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ -             -          -           94.00      12,167,300   11,075,800    9,181,861        82.90     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
กระทรวงอตุสาหกรรมและส านักงานปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม
    1) สัมมนาระดมความคิดเห็นการวางแผนพัฒนา 150 คน 150 149 99.33      240,000       40,500          37,470            92.52      - จดัประชมุเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรกระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 2 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 ระดมความคิดเห็นการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ เมื่อวนัที่ 23 พย.60 ณ ห้องประชมุชณุหะวณั มผู้ีเขา้ร่วม
ประชมุ 29 คน 
คร้ังที่ 2 จดัอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงาน
ที่เป็นเลิศด้าน HR(กรมสุขภาพจติ) เมื่อวนัที่ 16 กพ.60 ณ ห้องประชมุ
ชั้น 2 อาคาร สปอ. มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 55 คน จากเป้าหมาย 30 คน
คร้ังที่ 3 จดัอบรมระดมความเห็นการพัฒนานด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยา่งมคุีณภาพ เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชณุหะวณั อาคาร สปอ. มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 65 คน 
จากเป้าหมาย 30 คน
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    2) พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ AEC สู่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 40 คน 40 31 77.50      1,019,900     1,019,900     674,854          66.17      - อบรมต่อยอดองค์ความรู้ในประเด็นเศรษฐกจิการค้า การลงทุนและการ
พัฒนาอตุสาหกรรมเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกจิพิเศษ มผู้ีเขา้ร่วมฯ ทั้งส้ิน 31 คน 
เมื่อวนัที่13-16 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 23 มกราคม-1 กมุภาพันธ ์2560
ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

    3) พัฒนานักบริหารการอตุสาหกรรม 150 คน 150 152 101.33    5,461,800     5,461,800     4,153,662        76.05     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มผู้ีเขา้ร่วมอบรมจ านวน 42 คน 
2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มผู้ีเขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 60 คน 
3. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น มผู้ีเขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 50 คน 

   4) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน 350 คน 310คน 319 คน 102.90    2,518,800     2,518,800     2,169,310        86.12     ผลการด าเนินงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั  - โดยมกีารจดัฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้

1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน จ านวน 40 คน 
2 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายอตุสาหกรรมพื้นฐาน
   และการเหมอืงแร่ จ านวน 40 คน 
3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายส่งเสริมอตุสาหกรรม จ านวน 46 คน 
4. หลักสูตรพัฒนาสมรถถนะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายโรงงานอตุสาหกรรม 
จ านวน 46 คน
5. จดัสัมมนาชี้แจงคู่มอืระเบียบปฏิบัติงานด้านอตุสาหกรรมพิ้นฐานและ
การเหมอืงแร่ จ านวน 93 คน
6. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจงัหวดั หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมเป็นอตุสาหกรรมจงัหวดั(ความรู้ด้านนโยบายและแผน)  
จ านวน 25 คน
7. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอตุสาหกรรมจงัหวดั (ความรู้ด้าน
ส่งเสริมอตุสาหกรรม) จ านวน 25 คน
8. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจงัหวดั หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมเป็นอตุสาหกรรมจงัหวดั (ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน
อตุสาหกรรมและกฎหมายทั่วไป) จ านวน 25 คน
9. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจงัหวดั หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมเป็นอตุสาหกรรมจงัหวดั (ความรู้ด้านอตุสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมอืงแร่) จ านวน 25 คน
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   5) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนาทักษะการ 79 คน 49 46 93.88      1,004,800     934,800        313,724          33.56     ผลการด าเนินงาน
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  - โดยมกีารจดัฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้

1. บูรณาการร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 
กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานปลัดส านักนายก
รัฐมนตรี จดัท าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จ านวน 4 หลักสูตร
เขา้ร่วมอบรม จ านวน  2 คน
2.จดัอบรมการเขยีนหนังสือราชการให้แกเ่จา้หน้าที่ของ อก. จ านวน 44 คน

    6) กจิกรรมพัฒนาขา้ราชการใหม ่ 190 คน 95 95 100.00    1,566,000     783,000        783,000          100.00   ผลการด าเนินงาน
1. จดัอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 8 ด้านทักษะเบื้องต้น
ในการปฏิบัติราชการและหลักการเป็นขา้ราชการที่ดี จ านวน 80 คน 
2. จดัอบรมปฐมนิเทศขา้ราชการบรรจใุหม ่รุ่นที่ 3 เพื่อรับทราบภาพรวม
การด าเนินงานของ สปอ. และหลักการบริหารงานบุคคล จ านวน 15 คน  

    7) หลักสูตรอื่นๆ 0 - - -         932,841          -        จดัอบรม/ประชมุ/สัมมนา หลักสูตรอื่น ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและ
ด าเนินการ โดยใชง้บประมาณคงเหลือจากกจิกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั ประกอบด้วย
1. หลักสูตร "ผู้ตรวจราชการ" จ านวน 2 คน จ านวนเงิน 120,000 บาท
2. หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน รุ่น 9” จ านวน 1 คน 
จ านวนเงิน 208,290 บาท
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย ์รุ่นที 10
จ านวน 1 คนจ านวนเงิน 60,000 บาท
4.จดัประชมุชี้แจงแนวทางการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคลของ สร.และสปอ.
(ส่วนกลาง) เมื่อวนัที่ 17 มคี. 2560 ณ ห้องประชมุชณุหะวณั อาคาร สปอ.
5. กจิกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพขา้ราชการ อก. จ านวน 1 คร้ัง


คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 21 มถินุายน 2560 ณ ห้องประชมุชณุหะวณั สปอ. 

     8) จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 คน 1 1 100.00    156,000       117,000        117,000          100.00    - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงานราชการจ านวน 1 คน
     9) งานนโยบาย -  -  - 200,000       200,000        - -        -
  5.5  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมนิผล -  -  - 75.00      1,400,000     1,085,000     840,982          77.51     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
ภาคราชการ
     1) ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 12 คร้ัง 9 9 100.00    1,040,000     860,000        714,982          83.14      - จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการประจ า

กระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 9 คร้ัง  
     2) ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 2 ราย 2 1 50.00      315,000       225,000        126,000          56.00      - จา้งเหมาเจา้หน้าที่ 1 คน  เพื่อปฏิบัติงาน ค.ต.ป.อก. 
     3) งานบริหารโครงการ 1 คร้ัง - - -         45,000         - - -

 ใชง้บประมาณคงเหลือจาก
กจิกรรมที่16.4
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

  5.6 โครงการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะ -  -  - -         500,000       425,000        433,226          101.94   ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
ตรวจสอบภายใน
    1) การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 40/2 40/1 53/2 100.00    180,000       180,000        204,426          113.57   1. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการตรวจสอบการรับ-จา่ยเงิน

คน/คร้ัง 100.00    ของส่วนราชการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ ระหวา่งวนัที่ 1 – 2 ธค. 2559 
ณ รร.รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาทั้งส้ิน 26คน 
2. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การเขยีนรายงานการตรวจสอบภาย
ในอยา่งมปีระสิทธภิาพ ระหวา่งวนัที่ 22 – 23 มถินุายน 2560 ณ โรงแรม
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาทั้งส้ิน 27 คน 

    2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1 ราย 1 1 100.00    180,000       135,000        133,200          98.67      - จา้งเหมาเจา้หน้าที่ 1 คน  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    3) บริหารโครงการ 12 เดือน  9 9 100.00    140,000       110,000        95,600            86.91      - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปให้ค าปรึกษาด้านการเงินแก ่สอจ. 

จ านวน 8 คร้ัง
  5.7 โครงการเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ -             -          -           75.00     1,500,000     1,500,000     904,023          60.27     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
แนวใหมข่องส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
    1) สัมมนาเชงิปฏิบัติการ การท าแผนกลยทุธก์ารบริหาร 2 คร้ัง 2 1 50.00      180,000       180,000        137,324          76.29      - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การท าแผนกลยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคล สปอ. สปอ. ให้กบัขา้ราชการ เจา้หน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค เพื่อท าความ

เขา้ใจและมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
และ สปอ. เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวนิทาวน์เวอร์
กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 82 คน

    2) สัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 6 คร้ัง 6 6 100.00    1,020,000     1,020,000     766,699          75.17      - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปอ. ทรัพยากรบุคคลของ สปอ. จ านวน 3 คร้ัง รวม 293 คน  โดย

คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชยีงใหม ่แกรนด์ววิ
จงัหวดัเชยีงใหม ่มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 58 คน
คร้ังที่ 2  เมื่อวนัที่ 16-17 กมุภาพันธ ์2560 ณ เจริญโอเต็ล จ.อดุรธานี
มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมจ านวน 52 คน 
คร้ังที่ 3 เมื่อวนัที่ 14-15 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมรอยลั ภูเกต็ ซิต้ี
จ.ภูเกต็  มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 52 คน
คร้ังที่ 4 เมื่อวนัที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์
จงัหวดัระยอง มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 41 คน
คร้ังที่ 5 เมื่อวนัที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์
จงัหวดัสุรินทร์ มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 40 คน
คร้ังที่ 6 เมื่อวนัที่ 26-27 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามโิอ
จ.พระนครศรีอยธุยา มบีุคลากรของ สอจ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 50 คน

     3) งานนโยบาย - - - - 300,000       300,000        - - -
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   5.8 โครงการเฝ้าระวงั แผนรับมอืสภาวะฉกุเฉนิตาม 60 คน 60 42 70.00      500,000       500,000        448,213          89.64     ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
มาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานสังกดั 225,213          1.จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเขา้ใจในการป้องกนัและบรรเทา
ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม สาธารณภัยและเตรียมความพร้อมเมื่อเกดิภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น ระดมความคิด

ในการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงต่อสภาวะวกิฤตของหน่วยงาน พร้อม
จดัท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ ประจ าปี 2560 ณ รร.เขาใหญ่
ฟ้าใส รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา ระหวา่งวนัที่ 17-19 พฤศจกิายน 2560 
โดยมผู้ีแทนจากหน่วยงานใน สปอ. เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 42 คน

40,900            2. การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ดับเพลิงชั้นต้น เมื่อวนัที่ 21 มถินุายน 2560
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 85 คน

182,100          3. การสัมมนาเชงิปฏิบัติการพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 2560 
ณ โรงแรมเซนจร่ีูพารืค กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 145 คน

    5.9 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบบริหารจดัการ 77 - - -         500,000       500,000         - -        ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
สินทรัพยข์องส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมส่วนกลาง หน่วยงาน  - อยู่ระหวา่งด าเนินการจา้งพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบบริหารจดัการ
และส่วนภูมภิาค สินทรัพยข์อง สปอ. ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
    5.10 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธอ์นัดีในการ -             -          -           100.00    500,000       302,000        303,630          100.54   ผลการด าเนินงาน  ดังนี้
ปฏิบัติงานของกระทรวง
   1) ศึกษาดูงานและติดตามการด าเนินงานด้านอตุสาหกรรม 25 คน 25 50 200.00    302,000       302,000        271,140          89.78      - จดักจิกรรมศึกษาดูงานและติดตามด้านอตุสาหกรรมภายใต้โครงการ
เศรษฐกจิการค้าในภาคกลาง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง เสริมสร้างความสัมพันธอ์นัดีในการปฏิบัติงานของ อก.  กบัส่ือมวลชนสาย
ความสัมพันธอ์นัดีในการปฏิบัติงานของ อก. กบัส่ือมวลชน อตุสาหกรรม เมื่อวนัที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงแรม NOVOTEL
สายอตุสาหกรรม HUA HIN CHA AM & SPA อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์มผู้ีเขา้ร่วมศึกษาดูงานจ านวน 50 คน
    2) เพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 40 คน - 45 -         198,000       - 32,490            -         - จดัสัมมนาเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ สร.
ของขา้ราชการ สร. เมื่อวนัที่ 29 -30 เมษายน 2560 มเีขา้ร่วมฯ จ านวน 45 คน
6. ค่าใช้จา่ยในการเจรจาธรุกิจและประชุมนานาชาติ -             -          -           -         18,300,000  - 8,695,651.81   -         -

7. ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ -             -          -           -         968,940       - 375,248.37     -        ผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี
   ชั่วคราว  - สทอ.ญป. ติดตามนโยบายของรัฐบาลญีปุ่่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 2. สทอ.ญป. ได้รวบรวทขอ้มลู/บทวเิคราะห์ขอ้มลูจาก
ส่ือส่ิงพิมพ์ และการศึกษาดูงาน จ านวน 3 เร่ือง ดังนี้
1. นโยบาย cool japan
2. การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ของประเทศญีปุ่่น
3. การพัฒนาอตุสาหกรรมอปุกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย ์จ.ฟูกชุมิะ
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
                           2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                           3. การสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
                           4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอยา่งมีคุณภาพ
กลยทุธ ์อก. ที่ :  1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู 
ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

                     1.3  สง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น รวมทั้งสง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาวตัถุดบิเพ่ือรองรับความตอ้งการในอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง
                     1.6  พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน
                     2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลกึดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตอืนภัยภาคอุตสาหกรรม
                     3.6 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวงัและจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยการมีสว่นร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง
                     4.4 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีนการให้บริการอยา่งมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดา้นการเพ่ิมผลติภาพ 15,500,000    12,066,400     12,192,820    101.05   ผลการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาอตุสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ
   8.1 การเผยแพร่รางวลัคุณภาพแห่งชาติและส่งเสริม 2,692,900      2,692,900       2,678,120      99.45     (โครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ) มดัีงนี้
การน าไปปฏิบัติ
       8.1.1 การสัมมนา TQA เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 200 ราย 200 200     100.00          385,300          385,300          385,300    100.00 1. จดัท าเอกสารประชาสัมพันธเ์พื่อรับสมคัรผู้ที่สนใจเขา้ร่วมสัมมนา
Winner Conference : TQA for Performance 2. ด าเนินการจดัประชมุ Community of Practice (CoP) เมื่อวนัที่
Excellence) (คน)    1 เมย.2560 โรงแรมเซ็นจร่ีูปาร์ค กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 40 คน

3. เตรียมการประชมุกบัองค์กรที่ได้รับรางวลัเพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหา
    ส าหรับการแลกเปล่ียนวธิปีฏิบัติในงาน TQA Winner Conference
4. จดังานสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และวธิปีฏิบัติจากองค์กรที่ได้รับ
รางวลั  TQA 2016 Winner Conference และ Singapore Quality
Award with Special Commendation ประจ าปี 2559 ระหวา่งวนัที่ 
24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องไพริน โรงแรมวนิเซอร์ สวสีท์ กรุงเทพฯ
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 165 คน

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี
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       8.1.2 การจดัท าสรุปการบริหารขององค์กร 1,000 เล่ม/ 1000 1000     100.00          191,000          191,000          191,000    100.00 1. ประสานงานขอขอ้มลูจากองค์กรที่ได้รับรางวลัประจ าปี 2559 เพื่อน ามา
ที่ได้รับรางวลัเพื่อเผยแพร่ (Supplement) ชดุเซ็ท เรียบเรียง และจดัท าขอ้มลูสรุปผลการด าเนินงาน

แผ่นซีดี 2. เผยแพร่หนังสือสรุปการบริหารขององค์กรที่ได้รับรางัล ประจ าปี 2559 


ผ่านชอ่งทางต่างๆ ดังนี้

       8.1.3 พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ 2 งาน 2 2     100.00          450,000          450,000          435,220      96.72 1. ออกแบบและจดัพิมพ์ขอ้มลูจากองค์กรที่ได้รับรางวลั เพื่อเผยแพร่
และพัฒนาซอฟท์แวร์กระบวนการตรวจประเมนิ ในการสัมมนา TQA Winner Conference

2. ออกแบบโปรแกรมการปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูผู้ตรวจประเมนิรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ, การจดัท าระบบการสมคัรผู้ตรวจประเมนิรางวลัแบบ
ออนไลน,์การจดัท าระบบใบสมคัรขอรับรองคุณสมบัติและสมคัรขอรับรางวลั
คุณภาพแห่งชาติแบบออนไลน์ และการปรับปรุงการจดัเกบ็ฐานขอ้มลู
ให้สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดในการสมคัรขอรับรางวลัที่มกีารปรับปรุงใหม่
3. พัฒนา ปรับปรุง และ Update เวบ็ไซต์ TQA ประจ าปี 2560 และ
เร่ิมใชง้านระบบฐานขอ้มลู

        8.1.4  อบรมเกณฑ์รางวลั เพื่อสร้างตัวคูณ 800 ราย 1,018 734       72.10       1,666,600        1,666,600       1,666,600    100.00 1. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 4 หลักสูตร รวม 20 รุ่น ได้แก่
และพัฒนาองค์กร    -  หลักสูตร TQA Criteria จ านวน 10 รุ่น ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว

จ านวน 9 รุ่น มผู้ีเขา้ร่วมฝึกอบรม จ านวน 538 คน
2. อยู่ระหวา่งการประชาสัมพันธ ์รับสมคัรผู้เขา้ร่วมอบรม และเตรียม
การจดัอบรมในแต่ละหลักสูตร

   8.2 การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมนิ  - - - -       3,321,200        2,543,600       3,151,500    123.90 
        8.2.1 การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจ 25 คน - -           -         1,393,600        1,393,600       1,393,600    100.00 1. เปิดรับสมคัรและคัดเลือกผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ประเมนิใหม่    รายใหม ่พร้อมทั้งด าเนินการสรรหาคัดเลือกผู้มคุีณสมบัติเหมาะสม

   เพื่อเชญิเขา้ร่วมการอบรม ทั้งนี้ มผู้ีที่สนใจเขา้ร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจ
   ประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 81 คน  และผ่านการพิจารณา
   คุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค เพื่อคัดเลือกเขา้ร่วม
   อบรม หลักสูตร TQA New Assessor Training 2017 ในวนัที่
   11 เมษายน 2560 และวนัที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560 รวม 63 คน

        8.2.2 พัฒนาผู้ตรวจประเมนิตาม BNQA 150 คน - -           -         1,597,400          950,000       1,548,700    163.02 1. จดังานพิธมีอบใบประกาศเกยีรติคุณผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพ
   แห่งชาติ ประจ าปี 2559 เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 22 ธนัวาคม 2559
   ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
2. ก าหนดจดักจิกรรมแลกเปล่ียนการดูงานเพื่อให้ความรู้ เร่ือง มมุมอง
   ธรุกจิในภาคส่วนต่าง ๆ (Business Perspective in various
   Business Sector) ในชว่งเดือน พฤษภาคม 2560
3. จดัอบรมพี่เล้ียง (ผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งขชาติ) เมื่อวนัที่
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28-29 เมษายน 2560 ณ ห้องลาฟิต โรงแรม แกรนด์ สุขมุวทิ เพื่อพัฒนา
ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นพี่เล้ียงส าหรับผู้เขา้อบรม New
Assessor Training และเตรียมจดังาน TQA Assessor Calibration 2017
ในวนัที่ 19-23 มถินุายน 2560

        8.2.3 กจิกรรมเตรียมความพร้อม 2 งาน 1 1     100.00          330,200          200,000          209,200 104.6  - ก าหนดจดักจิกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมนิ TQA 
ผู้ตรวจประเมนิ Assessment  Kick off ในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2560 กอ่นเร่ิม

กจิกรรมตรวจประเมนิประจ าปี 2560
  8.3 การตรวจประเมนิ มอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ - - - -       3,929,400        2,611,900       2,145,200      82.13 
และพัฒนาเกณฑ์
        8.3.1 รับสมคัร ตรวจประเมนิ ตัดสิน 30 องค์กร - -           -         2,717,500        1,400,000          983,200      70.23 1. จดัส่ง Feedback ให้แกอ่งค์กรที่สมคัรขอรับรางวลัประจ าปี 2559

เพื่อใน าไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจดัการของตนเอง
2. รับสมคัรองค์เพื่อขอรับรองคุณสมบัติในการขอรับรางวลั โดยมอีงค์กร
ขอรับใบรับรองแล้ว 27 องค์กร
3. จดัประชมุคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค เพื่อพิจารณาคุณสมบัติองค์กร
ที่สมคัรขอรับรางวลั ประจ าปี 2560
4. ด าเนินการเปิดรับ Application Report ส าหรับองค์กรที่ผ่านการ
รับรองคุณมบัติขอรับรางวลัคุณภาพแห่งชาติทางออนไลน์ ประจ าปี 2560 
และเปิดรับรายงานการด าเนินงานขององค์กร จนถงึวนัที่ 4 กค. 2560
โดยมอีงค์กรที่เขา้ร่วมแล้วจ านวน 27 องค์กร

        8.3.2 จดัพิธมีอบรางวลั 250 คน 250 250     100.00          991,900          991,900          942,000      94.97  - จดัพิธมีอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 22-23
   มนีาคม 2560 โดยในปี 2559 มอีงค์กรสมคัรเขา้รับรางวลัฯ 29 องค์กร 
   จากการประเมนิทั้ง 29 องค์กร มคีะแนนไมถ่งึเกณฑ์รางวลั
   คุณภาพแห่งชาติ มเีพียง 7 องค์กร  ที่มคีะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับ
   การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

        8.3.3 จดัท าพัฒนาและพิมพ์เกณฑ์ใหม่ 1,000 เล่ม/ 1000 - -          220,000          220,000          220,000    100.00 1. ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อจดัพิมพ์เกณฑ์ใหม ่ จ านวน 1,000 ชดุ ส าหรับใช้
ชดุเซ็ท ในปี 2560 พร้อมจดัท าท าเนียบแนะน าผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพ
แผ่นซีดี แห่งชาติ  จ านวน 500 เล่ม

2. แปลเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติที่ได้รับลิขสิทธิ์ใชเ้กณฑ์รางวลั BNQA 
ปี 2561 - 2562 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และขอความเห็นชอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองความถกูต้อง ความเขา้ใจปรับแกไ้ข และจดัท าเป็น
รูปเล่ม

   8.4. การวจิยัและประเมนิโครงการ 2 งาน - - -          202,500          202,500          202,500         100 1. อยู่ในระหวา่งการด าเนินงานวจิยัสมรรถนะขององค์กรที่มกีารประยกุต์
ใชเ้กณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  ประจ าปี 2560 เพื่อศึกษาผลลัพธ์
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จากการด าเนินงานโครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  2 เร่ือง ได้แก่
   - ระดับสมรรถนะของขององค์กรที่มกีารน าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ไปใชใ้นการปรับปรุงความสามารถ ในการบริหารจดัการองค์กร
   - ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการน าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ไปประยกุต์ใชภ้ายในองค์กร โดยอยู่ในชว่งเตรียมการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เพื่อประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

   8.5. ค่าบริหารโครงการและพัฒนาบุคลากร 12 เดือน 9 9     100.00       5,354,000        4,015,500       4,015,500    100.00 1. ประชมุคณะกรรมการสรรหา และด าเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ด้านเทคนิครางวลัคุณภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม
และสนับสนุนรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2560
2. จดัท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงโครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
3. จดัประชมุยอ่ยกบัคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 2 
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชมุสถาบันเพิ่มผลลิตแห่งชาติ
4. พัฒนาปรับปรุงโครงการรางสัลคุณภาพแห่งชาติ เชน่แผนการเพิ่มจ านน
ผู้ตรวจประเมนิรางวลัเพื่อรับรองการตรวจประเมนิในอนาคต การปรับปรุง
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เพื่อ SMEs และแผนการสร้าง Network 
รางวลัคุณแห่งชาติ
5. เตรียมการจดัประชมุ คณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 1 
ประจ าปี 2560
6. จดัท าแผนวเิคราะห์ความเส่ียงและโอกาสในการด าเนินโครงการ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ

9. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 94,200,000    73,476,000     63,400,900    86.29     ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลอยา่งครบวงจร ฮาลาลอยา่งครบวงจร  มดัีงนี้
   9.1 ประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างจติส านึก ร้อยละ 97 107 110.31    1,000,000      1,000,000       1,000,000      100.00   1. รับสมคัรผู้สนใจเขา้ร่วมโครงการ มผู้ีสนใจจ านวน 24 ราย

100 2. ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมสถานประกอบการที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
   จ านวน 14 ราย และประชมุคัดเลือกผู้ประกอบการเขา้ร่วมฯ 40 ราย
3. จดัท าส่ือประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ เร่ืองความส าคัญของมาตรฐานฮาลาล
4. จดัสัมมนา หัวขอ้ “ความส าคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกบัธรุกจิ   
   ท่องเที่ยว Halal tourism” เมื่อวนัที่ 13 กมุภาพันธ ์2560 
   ณ ห้องประชมุ 222 (Theater) ราชมงัคลากฬีาสถาน กรุงเทพฯ
5. จดัสัมมนา ความส าคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐานฮาลาลการผลิตและ
   การส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทย เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพันธ ์2560 
   ณ ห้องประชมุเทศบาลแมข่รี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง

50



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   9.2 ประสานงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพัฒนา ร้อยละ 100/ 100 100 100.00    970,000         970,000         750,000         77.32     1. จดัประชมุเพื่อหาแนวทางความร่วมมอืในการส่งเสริมศักยภาพ
วตัถดิุบและอาหารฮาลาล 3 คร้ัง 2 4 200.00       ของสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้สอดคล้องกบัการท่องเที่ยว

   วถิอีสิลาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น า
   ด้านการท่องเที่ยววถิอีสิลาม ทั้งในภูมภิาคอาเซียนและระดับโลก 
   เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2559 และวนัที่ 14 พฤศจกิายน 2559 
   ณ ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ
2. จดัประชมุหารือร่วมกบัคณะกรรมการการอสิลามแห่งปะเทศไทย 
   เพื่อชี้แจงรายละเอยีดการด าเนินงานโครงการฯ  ในปีงบประมาณ 2560
    ในภาพรวมพร้อมประสานความร่วมมอื ในเร่ือการคัดเลือกที่ปรึกษา 
   เมื่อวนัที่ 25 พย.59 ณ ส านักงานคณะกรรมการอสิลามแห่งประเทศไทย
3. ประชมุคณะอนุกรรมการการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การส่งเสริม
   และพัฒนาศักยภาพธรุกจิสินค้าและบริการฮาลาล เพื่อรายงานผลการ
   ด าเนินงาน เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 2 ชั้น 3 
   อาคารส านักงานปลัดประทรวงอตุสาหกรรม
4. หารือคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัพัทลุง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
   วนัที่ 20 มกราคม 2560 และจงัหวดัตรังเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2560 
   เพื่อชี้แจงรายละเอยีดโครงการปี 2560

   9.3 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล 150 ราย/ 150/ 150/ 100.00    30,915,000     25,218,000     21,650,400     85.85     1. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้ประกอบการเขา้ร่วมกจิกรรมทางเวบ็ไซต์
ด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล 900 MD/ 550/ 900/ 163.64    สถาบันอาหาร www.nfi.or.th 
ให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมมีาตรฐาน 700 คน 700 700/ 100.00    2. เขา้พบคณะกรรมการอสิลาม เพื่อชี้แจงรายละเอยีดโครงการ และ

ความปลอดภัย ขอความร่วมมอืในการแนะน าที่ปรึกษา



- ณ วนัที่ 8 ธนัวาคม 2559 จงัหวดัสมทุรปราการ


- ณ วนัที่ 12 ธนัวาคม 2559 จงัหวดัตรัง

- ณ วนัที่ 13-14 ธนัวาคม 2559 จงัหวดันครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี


- ณ วนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 จงัหวดักรุงเทพฯ
3.  จดัอบรมในหัวขอ้ "การสร้างนวตักรรมใหมจ่ากของเหลือใช้
 (By Product)   ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอยา่งถกูต้องตามหลักศาสนา
 เมื่อวนัที่ 19 มกราคม  2560 ณ โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดซ์ จ.สงขลา
 มเีขา้ร่วมอบรมจ านวน 106 ราย
4. จดัฝึกอบรมเร่ือง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมใ่ห้เกด้ิวยเทคนิค R&D 
อยา่งโดนใจผู้บริโภค ๔.๐" เมื่อวนัที่ 27-28 กมุภาพันธ ์2560
 ณ โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์ ผู้เขา้ร่วมอบรมจ านวน 158 คน 
5. จดัอบรมเร่ือง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัคุณภาพอาหารและการประเมนิผล
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การทดสอบ" เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 4 สถาบันอาหาร 
มผู้ีเขา้ร่วม 43 คน
6. จดัอบรมเร่ือง "รู้จกั ปลอดภัย เขา้ใจ โภชนา" เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม2560
 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร มผู้ีเขา้ร่วม 59 คน
7. จดัอบรมเร่ือง "เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่
ตลาดยคุไทยแลนด์ 4.0 "ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรม
อาหารฮาลาล " วนัที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ ห้องธนาภูม ิชั้น 2 
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จงัหวดัตรัง จดัโดยสถาบันอาหาร และ
บริษัท ตรัง โอทอป อนิเตอร์เทรดเดอร์ จ ากดั ผู้เขา้อบรม 165 ท่าน
8. จดัประชมุเร่ือง แกตชโินมี่ซิตต้ี ร่วมกบัเทศบาลนครภูเกต็  เมื่อวนัที่
12 พฤษภาคม 2560
9. ประชมุตัวแทนคณะกรรมการกลางอสิลามแห่ประเทศไทยจงัหวดัอยธุยา
เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2560
10. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานฮาลาล
แกผู้่ประกอบการในจงัหวดัสงขลา สตูล ยะลา และตรัง เมื่อวนัที่ 18-23 
เมษายน 2560 และจงัหวดัตาก เมื่อวนัที่ 16-18 พฤษภาคม 2560
11. เตรียมด าเนินการจดัฝึกอบรมเร่ือง "Thailand ๔.๐ กบัภาคเกษตรกร
ของไทย" ณ เมอืงทองธานี ที่จะมขีึ้นวนัที่ 1มถินุายน 2560  

   9.4 ส่งเสริมติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้การ ร้อยละ 100 72 70 97.22      3,000,000      2,100,000       2,100,000      100.00   1. จดัอบรมเร่ือง Train the Trainer : ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์อาหาร
รับรองมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล เพื่อคุ้มครอง    ส าหรับผู้ตรวจรับรองฮาลาล เมื่อวนัที่ 23-26 มกราคม 2560 ณ ห้อง
ผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้า    นานาภิรมย ์โรงแรมนูโวซิต้ี ผู้เขา้อบรม จ านวน 42 คน
อาหารฮาลาล 2. ประชมุหน่วยตรวจรับรองที่มคีวามต้องการพัฒนาหน่วยงานของตน

พร้อมกบัชี้แจงให้ขอ้มลูรายละเอยีดถงึวธิกีารด าเนินงาน รวมถงึผล
กระทบและประโยชน์ที่จะได้รับและรับฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยรับรอง
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยรับรองฮาลาลน าร่องเพื่อท าการพิจารณาระบบงาน 
กระบวนการท างานระบบเอกสารที่มอียู่ รวมถงึความรู้ ความเขา้ใจของง
ผู้ตรวจรับรอง และเจา้หน้าที่หน่วยตรวจที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ
และวางแผนงานการพัฒนาหน่วยรับรองฮาลาลน าร่อง จ านวน 3 คร้ัง
4. ให้ความรู้เร่ืองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการสร้างระบบมาตรฐาน มอก.
17020 ( ISO/IEC17020 ) จ านวน 2 คร้ัง
5. จดัประชมุกบัที่ปรึกษากจิกรรมการให้ค าแนะน าปรึกษาในการวางผัง
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้ง (Plant Layout)
6.ด าเนินการเขา้จดัท าเอกสารระบบคุณภาพการตรวจรับรอง และการจดัท า
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพในองค์กร ให้ความรู้เร่ืองความรู้เบื่องต้น
เกี่ยวกบัการสร้างระบบมาตรฐาน มอก.17020 (ISO/IEC17020) 
ในพื้นที่จงัหวดัพังงา ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560

   9.5 วจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มี 27 ราย/ 27/ 27/ 100.00    26,218,000     21,211,000     14,919,000     70.34     1. จดัการประชาสัมพันธก์จิกรรมในงาน Halal Assembly เมื่อวนัที่
ความหลากหลายทั้งด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ การพัฒนา 945 MD/ 900/ 608/ 67.56      9 ธนัวาคม 2559 ณ ศูนยป์ระชมุแห่งชาติสิริกต์ิ
บรรจภุัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจ 150 คน 150/ 195/ 130.00    2. จดัประชมุหารือ และท าการประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้เขา้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบการจดัการ พัฒนาศักยภาพ ด้านการ 3. จดัฝึกอบรมเร่ือง "การสร้างนวตักรรมใหมจ่ากของเหลือใช ้"By Product
ตลาด และการพัฒนาเทคโนโลย ีเพื่อเตรียมความพร้อม เหลือใช ้ ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารฮาลาล ณ โรงแรมอลัมรีอช 
ในการท าธรุกจิ และให้สอดคล้องต่อความต้องการ กรุงเทพฯ วนัที่ 27-28 กมุภาพันธ ์ 2560 จ านวน 106 คน
ของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 4. จดัท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเพื่อร่วมด าเนินการกบัสถาบันอาหารในการเขา้ให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้ประกอบการเพื่อให้มศัีกยภาพในการผลิตสามารถแขง่ขนัได้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเลือกโรงงานที่เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 27โรงงาน
5. การฝึกอบรมเร่ือง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมใ่ห้เกดิด้วยเทคนิค R&D 
อยา่งโดนใจผู้บริโภค ๔.๐ ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารฮาลาล
" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ วนัที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวนิ
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เขา้อบรม 89 ท่าน
6. ให้ค าปรึกษาโครงการ Plant Layout ณ จงัหวดัสกลนคร นครพนม 

นครราชสีมา นนทบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์และจนัทบุรี เมื่อวนัที่ 30 พค.2560
  - 16 มถินุายน 2560

7. จดัฝึกอบรมเร่ือง “Thailand 4.0 กบัภาคการเกษตรของไทย” เมื่อวนัที่
 1 มถินุายน 2560 ณ เมอืงทองธานี

8. จดัประชมุกบัที่ปรึกษากจิกรรมการให้ค าแนะน าปรึกษาในการวางผัง
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้ง (Plant Layout) เดินทางให้
ค าปรึกษา Plant layout โครงการ จ.นครพนม สกลนคร นครราชสีมา
นนทบุรี ประจวบฯ จนัทบุรี เมื่อวนัที่  30 พฤษภาคม 2560

   9.6 พัฒนาธรุกจิด้วยการพัฒนาระบบการบริหาร 18 ราย/ 18/ 18/ 100.00    4,000,000      2,820,000       3,450,000      122.34   1. ส ารวจสถานประกอบการที่สนใจเขา้ร่วมกจิกรรมการจดัท าบัญชต้ีนทุน
จดัการในองค์กรและการพัฒนาระบบบัญชต้ีนทุนให้แก่ 126 MD/ 116/ 92/ 79.31      และมาตรฐานฮาลาล โดยมมีผู้ีประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 
ผู้ประกอบการ 100 คน 100 110 110.00    17 ราย ประกอบด้วย  ปัตตานี 2 ราย ยะลา 5 ราย นราธวิาส 3 ราย

สงขลา 2 ราย และสตูล 5 ราย
2. ส ารวจสถานประกอบการ จงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา 
เมื่อวนัที่ 13-15 มนีาคม 2560
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3. จดัสัมมนากจิกรรมบัญชต้ีนทุนและมาตรฐานฮาลาล จงัหวดัปัตตานี 
เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2560 โดยมผู้ีประกอบการวสิาหกจิชมุชนสนใจ
เขา้ร่วม  จ านวน 110 คน

   9.7 พัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาลด้วยการจดั ร้อยละ 100/ 100/ 100/ 100.00    2,650,000      2,650,000       2,650,000      100.00   1.เขา้ร่วมงาน Myanmar International franchise & SME Expo 2017 
กจิกรรมการส่งเสริมการค้าอาหาร ฮาลาลในระดับต่างๆ 1 คร้ัง/ 4/ 4/ 100.00    ประเทศพมา่ เมื่อวนัที่ 19-21 มกราคม 2560
เชน่ การจดัการประชมุผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การร่วมงาน 10 คน 10 10 100.00    2. เขา้ร่วมจดันิทรรศการพร้อมกบัน าสินค้าฮาลาล ร่วมแสดงและมตัีวอยา่ง
แสดงสินค้า และการสร้างเครือขา่ยธรุกจิอาหารฮาลาล ให้ชมิ ภายในงานHalal Tourism 4.0 เมื่อวนัที่ 11-13 กมุภาพันธ ์2560

3. เดินทางศึกษาดูงาน และส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
รวมถงึนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลิตสินค้า เมื่อวนัที่ 1-8 มคี. 2560  
ณ ประเทศไต้หวนั
4. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้ประกอบการที่สนใจเขา้ร่วมงาน Foodex
Japan 2017 และเขา้ร่วมจดังาน Foodex Japan 2017 ระหวา่งวนัที่ 
6-10 มนีาคม 2560 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น โดยมผู้ีประกอบการ
สนใจร่วมเดินทางเขา้ร่วมงาน Foodex ๒๐๑๗ จ านวน 10 คน
5. สถาบันอาหารเขา้ร่วมงานแสดงสินค้า งาน Malaysia international
Halal Showcase (MIHAS 2017) และน าพาผู้ประกอบการร่วมออกบูธ
แสดงสินค้า ณ กรุงกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัที่ 
5- 8 เมษายน 2560 จ านวน 10 ราย

    9.8 ส ารวจและวเิคราะห์เพื่อจดัท าฐานขอ้มลู ร้อยละ 100 79 64 81.01      2,617,000      2,100,000       2,150,000      102.38   1. อบรม เร่ือง “Train the Trainer ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์การอาหาร
ผู้ประกอบการและปัจจยัสนับสนุนการพัฒนา    ส าหรับผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาล เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560 
เพื่ออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย    ณ ห้องนานาภิรมย ์โรงแรมนูโวซิต้ี กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมอบรม  34 คน

2. อบรม เร่ือง “หลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตสินค้า
   อาหารและครัวฮาลาล” เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2560  ณ โรงแรมโฆษิต 
   จงัหวดัเพชรบูรณ์ มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 113 คน
3. น าเสนอขา่วความเคล่ือนไหวด้านฮาลาลเผยแพร่ จ านวน 12 เร่ือง


4.  ติดตามประชาสัมพันธเ์วบ็ไซต์ผ่านชอ่งทาง Google Adwords และ
Facebook Advertising 
5. รวบรวมขอ้มลูและปรับปรุงรายชื่อสถานประกอบการไทยที่ได้รับรองฮา
ลาล (Thailand Halal Food Industry Profile)

6. ปรับปรุงขอ้มลูรายชื่อสถานประกอบการไทยที่ได้รับรองฮาลาล
(Thailand Halal Food Industry Profile)
7. ประสานงานเชื่อมโยงเวบ็ไซต์กบัหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ
อสิลามจงัหวดัต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวม 20 หน่วยงาน
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8. ศึกษาและแปล กฎ ระเบียบ ระบบการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
และมาตรการต่าง ๆที่เกี่ยวขอ้งกบัสินค้าอาหารฮาลาลในประเทศ
เป้าหมาย 1 ประเทศ ได้แก ่ อยีปิต์
9. เผยแพร่บทความภาษาไทย/ภาษาองักฤษ/ภาษาอารบิก เพื่อสร้าง
การรับรู้ศักยภาพการผลิตอาหารฮาลาลไท

   9.9 สร้างการรับรู้และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภค ร้อยละ 100/ 100 50 50.00      5,000,000      4,020,000       3,500,000      87.06     1. รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัสินค้าฮาลาล ในด้านการพัฒนาและอาหารทาง
สินค้าอาหารฮาลาลของไทยด้วยการจดักจิกรรมการ 3,000 เล่ม การแพทย ์ด้านกฎหมายและมาตรฐานสินค้า เพื่อจดัท าคู่มอือาหารฮาลาล
ประชมุสัมมนาเผยแพร่ความรู้การผลิตและการบริโภค 2. พัฒนาแอพพลิเคชั่น on mobile ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับรอง

อาหารฮาลาลที่ถกูต้องตามหลักการศาสนาและจดัท า การใชเ้คร่ืองหมายฮาลาล

คู่มอือาหารฮาลาล  และ Application ผู้ประกอบการ 3. ปรับปรุงอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบห้องปฏิบัติการ

และสินค้าอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 4. จดัท าโบวช์วัร์ประชาสัมพันธเ์วบ็ไซต์ฮาลาลในรูปแบบ 2 ภาษา 
3 ภาษา (ไทย/องักฤษ/อาหรับ) เผยแพร่แกผู้่บริโภค (ภาษาไทยแลภาษาองักฤษ) จ านวน 3,000 แผ่น
   9.10 กจิกรรมพัฒนาร้านอาหารฮาลาล 82 ราย 82 90 109.76    12,825,000     7,622,000       8,611,000      67.14     1. จดัอบรมเร่ือง หลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตสินค้า
อนามยั ใส่คุณภาพ /410(MD) 350 360 102.86       อาหารและครัวฮาลาลเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโฆษิต 

/350 คน 350 399 114.00       จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 152 คน
2. ส ารวจความพร้อมร้านอาหารฮาลาล จ านวน 22 ราย ในพื้นที่จงัหวดั
   ตรัง และพังงา เพื่อชี้แจงรายระเอยีดโครงการและขอความร่วมมอื
   ในการแนะน าที่ปรึกษาเมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2559
3. จดัอบรมหลักสูตร "กา้วสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวตักรรมอาหาร"ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมฮาลาลประจ าปีงบประมาณ 2560
วนัที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 จดัโดยสถาบันอาหาร และส านักงาน
คณะกรรมการอสิลาม จงัหวดัเพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก 
ซอเฟอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดัเพชรบุรี

   9.11 กจิกรรมติดตามและประเมนิผลโครงการ ร้อยละ 100/ 79 67 84.81      5,005,000      3,765,000       2,620,500      52.36     1. จดัประชมุผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งด าเนินการติดตาม กจิกรรม 1-10 
1 รายงาน 2. เสรุปรายงานเนอผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป

3. เดินทางร่วมกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
สถาบันเครือขา่ยประจ าปี 2017 และประชาสัมพันธเ์ขา้ออกบูธ
ในงาน Thai Festival 2017ระหวา่งวนัที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 


ณ กรุงโตเกยีว  ประเทศญีปุ่่น 

10. โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแตง่กาย -            -            -            -        10,000,000    9,490,000      9,520,000      100.32   ผลการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ือง
มุสลมิ แต่งกายมสุลิม  มดัีงนี้
   10.1 การถา่ยทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 1,200,000      1,145,000       1,155,000      100.87   
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        10.1.1 ค่าจา้งที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ 6 งวด 5 5 100.00    150,000         150,000         150,000         100.00    - จดัจา้งบุคลากรภายนอก เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าภาพรวม
   โครงการและการจดัท าหลักสูตรการอบรม 

        10.1.2 ค่าจา้งเจา้หน้าที่ประสานงาน 12 งวด 9 6 66.67      180,000         125,000         135,000         108.00    - จดัจา้งบุคคลภายใน เพื่อท าหน้าที่ร่วมด าเนินการวางแผน ติดตาม
การด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

        10.1.3  การถา่ยทอดองค์ความรู้ 250 ราย 200 293 146.50    762,000         762,000         762,000         100.00    - จดัสัมมนาเพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ให้ผู้เขา้ร่วมโครงการ รวม 343 คน
        10.1.4 ค่าใชจ้า่ยในการติดตามและประเมนิ 3 คร้ัง 2 3 150.00    108,000         108,000         108,000         100.00   1. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ังที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 20-21 ตค.59

   ในจงัหวดัสตูล สงขลา และปัตตานี โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
   และเกบ็แบบสอบถาม Training Need เพื่อเป็นแนวทางในการจดั
   อบรมสัมมนาให้ตรงกบัความต้องการของผู้ประกอบการ และมกีารเกบ็
   แบบสอบถามเพิ่มเติมในวนัที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น
   คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ โดยการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน 100 ชดุ 
   พร้อมวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อให้ประกอบด าเนินโครงการ
2. ลงพื้นที่ติดตามการจดัอบรมสัมมนา ในวนัที่ 16 - 17 มกราคม 2560 
   และวนัที่ 20-21 มนีาคม 2560  ณ จงัหวดัปัตตานี
3. ลงพื้นที่ติดตามการจดัอบรมสัมมนา และกจิกรรมให้ค าปรึกษาเชงิลึก 
   วนัที่ 6-10 กมุภาพันธ ์2560 ณ จงัหวดัปัตตานี และสงขลา
4. ลงพื้นที่ ติดตามการจดัอบรมสัมมนา ในวนัที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 
   ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

   10.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอสู่เชงิพาณิชย์ -             -             -             -         2,800,000      2,795,000       2,795,000      100.00   
        10.2.1 ค่าจา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 5 งวด 5 4 80.00      250,000         250,000         250,000         100.00   1. จดัจา้งนักออกแบบจากประเทศมาเลเซีย เพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษา
ผลิตภัณฑ์ (ต่างประเทศ) 1 คน 5 เดือน    เชงิลึกรายเด่ียวกบัผู้ประกอบการจ านวน 3 คร้ัง

   คร้ังที่ 1 ให้ค าปรึกษาด้านการใชสี้ วสัดุ  Market Focus and concept
             จ านวน 1 วนั ณ จงัหวดัสงขลา
   คร้ังที่ 2 Key look and Sketch Design collection  จ านวน 1 วนั
              ณ จงัหวดัสงขลา
   คร้ังที่ 3 ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แกไ้ข) จ านวน 2 วนั
              ณ จงัหวดันราธวิาส และสงขลา
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ  จ านวน 15 ราย เพื่อเขา้ให้
   ค าปรึกษาเชงิลึก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมออกสู่ตลาด

        10.2.2 ค่าจา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 25 งวด 25 20 80.00      750,000         750,000         750,000         100.00   1. จา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ในประเทศ) จ านวน 5 คน 
ผลิตภัณฑ์ (ในประเทศ)     ด าเนินการแล้วดังนี้

   คร้ังที่ 1 ให้ค าปรึกษาด้านการใชสี้ วสัดุ  Market Focus and concept
             จ านวน 1 วนั ณ จงัหวดัสงขลา
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   คร้ังที่ 2 Key look and Sketch Design collection  จ านวน 1 วนั
              ณ จงัหวดัสงขลา
   คร้ังที่ 3 ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แกไ้ข) ณ จงัหวดั
             จ านวน 5 วนั  ณ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธวิาส และสตูล

        10.2.3 ค่าจา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งส าเร็จ 6 งวด 4 3 75.00      150,000         150,000         150,000         100.00    - จดัจา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งส าเร็จ จ านวน 2 คน 
        10.2.4 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ 50 10 - -         1,645,000      1,645,000       1,645,000      100.00   1. เดินทางไปประเทศญีปุ่่น เพื่อส ารวจตลาดและจดัหาวตัถดิุบส าหรับการ
เคร่ืองแต่งกายมสุลิม ผลิตภัณฑ์    น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ระหวา่งวนัที่ 9-12 ธค. 2559 โดยได้

   ท าการนัดหมายหน่วยงาน Messe Frankfurt ผู้จดังานสินค้าระหวา่ง
   ประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดังานแสดงสินค้า  
   พร้อมทั้งจดัหาวตัถดิุบ ผ้า และอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลิต 
   ส าหรับเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2. น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาทดสอบมาตรฐาน จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์
3. ติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แกไ้ข) เมื่อวนัที่ 21
   มนีาคม – 1 เมษายน 2560 ณ จงัหวดั ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 
   สตูล และสงขลา จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์
4. น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาตกแต่งส าเร็จ ในเร่ืองการท านุ่ม กนัแบคทีเรีย 
และกนัน า จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์
5. จดัจา้งนายแบบและนางแบบในการถา่ย photo shoot เพื่อจดัท า
โบชวัร์ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จ านวน 500 ชดุ

        10.2.5 ค่าจดัท ารายงานเพื่อสรุปรวบรวม 1 ฉบับ - - -         5,000            - - -        
องค์ความรู้ 
   10.3 การเจรจาจบัคู่ธรุกจิ (Business Matching) 3,500,000      3,100,000       3,120,000      100.65   
        10.3.1 ค่าจา้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 4 งวด 3 2 66.67      120,000         120,000         120,000         100.00   1. จดัจา้งปรึกษาในเร่ืองการเจรจาจบัคู่ธรุกจิ และการออกงานแสดงสินค้า

   ระหวา่งประเทศ พร้อมทั้งศึกษาขอ้มลูตลาดเป้าหมายของโครงการ 
   อนิโดนีเซีย และญีปุ่่น  
2. จดัประชมุชี้แจงและให้ความรู้ฝนเร่ืองของการเตรียมความพร้อมในการ
   ออกแสดงสินค้าระหวา่งประเทศ ในเดือนมนีาคม 2560 ณ โรงแรม
   โกลเด้นท์ คราวน์ หาดใหญ่

        10.3.2 ประชาสัมพันธแ์ละคัดเลือก 1 คร้ัง 1 1 100.00    140,000         140,000         140,000         100.00   1. จดัสัมมนาเปิดโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน และ
   ประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการทุกกจิกรรม 
   ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเกษมสันต์ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ 
   แกรนด์ หาดใหญ่ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาทั้งส้ิน 114 คน โดยเชญิส่ือมวลชน 
   และผู้ประกอบการใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานร่วมลง
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   พื้นที่ ประชาสัมพันธผ่์านส่ือส่ิงพิมพ์ fanpage จดัท า x stand 
        10.3.3 จดัประชมุหารือร่วมกบัผู้ประกอบการ 2 คร้ัง 1 1 100.00    240,000         240,000         360,000         150.00   1. ประชมุระดมความคิดเห็นร่วมกบัหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก ่อตุสาหกรรม

   จงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั ทั้ง 5 จงัหวดั (สตูล ยะลา นราธวิาส สงขลา และ
   ปัตตาน)ี พร้อมทั้งแจงแนวทางการด าเนินโครงการและให้หน่วยงาน
   ร่วมพิจารณาคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มศัีกยภาพในพื้นที่  เพื่อ
   คัดเลือกเขา้ร่วมโครงการเพื่อให้ค าปรึกษาเชงิลึกและร่วมออกงานแสดง
   สินค้าในต่างประเทศ  เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องมะลิวรรณ
    โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  มผู้ีเขา้ร่วม
    ประชมุทั้งส้ิน 15 ราย 
2. ประชมุชี้แจงการออกงานแสดงสินค้าร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ
   อตุสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้
   เมื่อวนัที่  21 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ 
   หาดใหญ่ มผู้ีเขา้ร่วมประชมุ จ านวน 25 ราย
3. จดัประชมุชี้แจงการออกงานแสดงสินค้าให้แกห่น่วยงานภาครัฐ 
อตุสาหกรรมจงัหวดั  พาณิชยจ์งัหวดั ในเชตพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ 
ในเดือนมถินุายน 2560 ณ ประเทศญีปุ่่น
4. จดัประชมุจี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้แกผู้่ประกอบการ 
ในชว่งเดือนมถินุายน  2560 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวนฺ แกรนด์ หาดใหญ่ 

        10.3.4 ค่าน าผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้า 2 คร้ัง - - - 2,800,000      2,400,000       2,400,000      100.00   1. เตรียมการจดัแสดงสินค้าในงาน Indonesia international creative
เพื่อเจรจาจบัคู่ธรุกจิ (Business Matching)    Textile Appeal Accessories Exhibition ซ่ึงจะขึ้นในวนัที่ 19-21 
(ผู้ประกอบการ 8 ราย เจา้หน้าสถาบันฯ และ    เมษายน 2560 ณ เมอืงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย
สปอ. 4 ราย) 2. เตรียมการจดังานงานแสดงสินค้า Tokyo Gift Fair
        10.3.5 ค่าวเิคราะห์และประเมนิผลการเจรจาจบัคู่ 2 ประเทศ 1 2 200.00    200,000         200,000         100,000         50.00     1. วเิคราะห์ และจดัท าแบบสอบถามภาษาองักฤษ และภาษาญีปุ่่น เพื่อใช้
ธรุกจิ (จดัท าแบบสอบถาม ภาษาองักฤษและ/หรือภาษา    ในการสัมภาษณ์ เกบ็ขอ้มลู ผู้ประกอบการ และผู้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า
ท้องถิ่น สัมภาษณ์เกบ็ขอ้มลูผู้ประกอบการและ    ประเทศญีปุ่่นและอนิโดนีเซีย จ านวนประเทศละ 50 ชดุ ด าเนินการ
ผู้เขา้ชมงาน)    โดยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
   10.4 การศึกษาขอ้มลูด้านการตลาดส่ิงทอและ 2,500,000      2,450,000       2,450,000      100.00   
เคร่ืองนุ่งห่มการศึกษาขอ้มลูด้านการตลาดส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม
        10.4.1 ค่าจา้งที่ปรึกษาประจ าโครงการ 9 งวด 6 6 100.00    630,000         630,000         630,000         100.00   1. ศึกษาขอ้มลูด้านการตลาดส่ิงทอ ร่วมกบัสถาบันวจิยัและให้ค าปรึกษา
ด้านการตลาดส่ิงทอหรือเศรษฐศาสตร์    แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยท าการศึกษาขอ้มลูในเร่ือง

   -  พฤติกรรมการบริโภคและการตลาดส่ิงทอ
   - แนวทางการพัฒนาสินค้ากลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ
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     เคร่ืองแต่งกายมสุลิม
   - แนวโน้มสีและผ้าแฟชั่น Spring Summer 2018
   - ชอ่งทางการเขา้ถงึตลาด และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการไทย
   - บูรณการ (Integrate) เนื้อหาให้สอดคล้อง ที่สามารถใชใ้นเชงิธรุกจิ/
     อตุสาหกรรมได้

        10.4.2 ค่าจา้งนักวจิยัในการจดัท าขอ้มลู 18 งวด 12 10 83.33      540,000         540,000         540,000         100.00   1. จดัจา้งนักวจิยัในการจดัท าขอ้มลูด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกาย
ด้านการตลาด     มสุลิมในต่างประเทศ
        10.4.3 ค่าจา้งผู้ชว่ยนักวจิยัในการจดัท าขอ้มลู 18 งวด 12 10 83.33      360,000         360,000         360,000         100.00   1. จดัจา้งผู้ชว่ยนักวจิยัในการจดัท าขอ้มลูด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ด้านการตลาด     เคร่ืองแต่งกายมสุลิมในต่างประเทศ
        10.4.4 ค่าส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูด้านการตลาด/ 2 1 50.00      470,000         470,000         470,000         100.00   1. ลงพื้นที่เพื่อส ารวจตลาดจริงผ่านการเกบ็ขอ้มลูเชงิลึกผ่านการสัมภาษณ์
แหล่งการค้าแบบปฐมภูม ิ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชงิลึก    หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้
กบัผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในกลุ่ม    คร้ังที่ 1 การส ารวจตลาดเชงิลึก (ตลาดระดับบน : ผ้าบาติค ผ้ามดัยอ่ม
ประเทศอาเซียน+3 เคหะส่ิงทอ) ประเทศญีปุ่่น ระหวา่งวนัที่ 12-19 ธนัวาคม 2559 

ผู้ประกอบการไทย
   คร้ังที่ 2 เตรียมงานการส ารวจตลาดส่ิงทอเชงิลึก ตลาดระดับกลาง
(กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมสุลิม) ประเทศอนิโดนีเซีย 
ในระหวา่งวนัที่ 20-23 เมษายน 2560  

        10.4.5 ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็แบบสอบถามขอ้มลู 2 ชดุขอ้มลู 2 2 100.00    450,000         450,000         450,000         100.00   1. จดัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคตลาดการค้าส่ิงทอ
พฤติกรรมการบริโภคและตลาดการค้าส่ิงทอและเคร่ือง    และเคร่ืองนุ่งห่ม ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในตลาดบนของประเทศ
นุ่งห่ม 2 ประเทศ รวมถงึ การวเิคราะห์ขอ้มลูทุติยภูม ิ    ญีปุ่่น  จ านวน 100 ชดุ  โดยมปีระเด็นในการสอบถามได้แก ่

   ส่วนที่ 1 : ขอ้มลูทั่วไปและความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 
   ส่วนที่ 2 : ลักษณะการเลือกซ้ือผ้าบาติค ผ้ามดัยอ้ม และเคหะส่ิงทอ 
2. ท าการวเิคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการบริโภคและตลาดการค้าส่ิงทอฯ
   พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งให้ความสนใจเลือกซ่ือสินค้าเคร่ืองแต่งกายเป็น
   อนัดับแรก และจะพิจารณาจากความสวยงาม รูปแบบ ความทันสมยั
   และจะซ้ือในห้างสรรพสินค้า
3. จดัเกบ็ขอ้มลูพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดการค้าส่ิงทอ ด้วยแบบสอบถาม
 ผู้ประกอบการและผู้บริโภคชดุขอ้มลูที่ 2 ตลาดระดับกลาง 
: กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ และเคร่ืองแต่งกายมสุลิม จ านวน 35 ชดุ 
ณ ประเทศอนิโดนีเซีย โดยมปีระเด็นในการสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ขอ้มลูทั่วไปและความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 
ส่วนที่ 2 :ลักษณะการเลือกซ้ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมสุลิม

2 ประเทศ/ 1
 ตลาด
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        10.4.6 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าหนังสือรายงาน 100 ชดุ - - -         50,000           - - -        -
และ CD เพื่อเผยแพร่ 

11. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม - - -             -         6,000,000      4,964,722      4,309,487      86.80     ผลการด าเนินงาน  ของโครงการสร้างและพัฒนาเครือขา่ยอตุสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดลอ้ม รักษ์ส่ิงแวดล้อม มดัีงนี้
  11.1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการด าเนินการ 76 จงัหวดั - - -         800               800               -               -         - จดัสรรงบประมาณให้ส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัด าเนินการส ารวจ
และประชาสัมพันธโ์ครงการ และก าหนดขอบเขตพื้นที่การด าเนินงานและประชาสัมพันธโ์ครงการ

ให้ผู้ประกอบการรับทราบ
   11.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเครือขา่ย 2 คร้ัง 2 2 100.00    566,000         161,000         389,949         242.20    - พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเครือขา่ยรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั่วประเทศตาม 
รักษ์ส่ิงแวดล้อมทั่วประเทศ ตามแผนที่ก าหนดไว ้จ านวน 2 คร้ัง
   11.3 จดัสรร สอจ. 4,332,000      4,332,000       3,647,065      84.19     
     11.3.1  จดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวชิาการ 76 จงัหวดั - - -         -         - โอนจดัสรรงบประมาณให้ส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัด าเนินการ
ที่เกี่ยวขอ้งให้แกส่มาชกิเครือขา่ยทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่ม
ที่จะสร้างขึ้นใหมพ่ร้อมทั้งศึกษาดูงาน
     11.3 2 จดักจิกรรมสานสัมพันธเ์ครือขา่ยรักษ์ส่ิงแวด 76 จงัหวดั - - -         - -         - โอนจดัสรรงบประมาณให้ ส านักงาน อตุสาหกรรมจงัหวดัด าเนินการ
ล้อมร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ
สถานประกอบการอตุสาหกรรม ในสถานประกอบการ
   11.5 จดัท าฐานขอ้มลูเครือขา่ยอตุสาหกรรมรักษ์ 1 ฐานขอ้มลู - - -         187,200         187,200         - -        -
ส่ิงแวดล้อมและฐานขอ้มลูสถานประกอบการที่มปีัญหา
ร้องเรียนซ้ าซาก และพัฒนาและศึกษาวเิคราะห์ของ
โครงการเครือขา่ยรักษ์ส่ิงแวดล้อม
   11.6  จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 12 เดือน 9 9 100.00    312,000         181,722         242,800         133.61    - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงานติดตามการด าเนินงาน 
  11.7 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานติดตามและประเมนิผล 6 เดือน 6 6 100.00    102,000         102,000         29,673           29.09     
   11.8 ส ารองตามนโยบาย 1 คร้ัง - - -         500,000         - - -        
12. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของ - - -             -         32,000,000    25,687,200     23,004,327    89.56 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค อตุสาหกรรมในภูมภิาค  มดัีงนี้
   12.1 ออกเยี่ยมเยยีนพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา 7,600 ราย 4,000 3,025          75.63      1,444,000      1,102,000       519,208         47.12      - ออกเยี่ยม พบปะ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตามภารกจิ ซ่ึงด าเนินกจิกรรม
ส ารวจ และวเิคราะห์ศักยภาพอตุสาหกรรมในจงัหวดั โดย สอจ. 76 จงัหวดั
   12.2 จดัฝึกอบรมทางด้านวชิาการ/กฎหมาย และ 7,600 ราย 7,600 7,931          104.36    6,080,000      6,080,000       5,581,003      91.79      - จดัอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวชิาการ/กฎหมาย 
ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งจดัการศึกษาดูงานให้กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม และวสิาหกจิชมุชน ซ่ึงด าเนินกจิกรรมโดย สอจ. 76 จงัหวดั
   12.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชงิลึกเฉพาะ 19,000 ราย 9,600          8,549          89.05      608,000         460,800         429,497         93.21      - ให้ค าปรึกษาแนะน าแกผู้่ประกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและ
ทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธรุกจิ รวมทั้ง ขนาดยอ่ม และวสิาหกจิชมุชน เกี่ยวกบัการขออนุญาตต่าง ๆ
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ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม และผู้ผลิตอตุสาหกรรมชมุชน ซ่ึงด าเนินกจิกรรมโดย สอจ. 76 จงัหวดั
ทุกประเภทการผลิตในจงัหวดั 
   12.4 ให้บริการขอ้มลูสารสนเทศแกผู้่ประกอบการ 19,000 ราย 9,600          8,317          86.64      399,000         302,400         305,257         100.94    - ให้บริการขอ้มลูการขออนุญาตต่าง ๆ แกผู้่สนใจทั่วไป
ภาคอตุสาหกรรม  และประชาชนในจงัหวดัในรูปแบบ ซ่ึงด าเนินกจิกรรมโดย สอจ. 76 จงัหวดั
เอกสาร  Electronic File 
   12.5 จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริม 150 ราย 150 147 98.00      294,400         294,400         288,000         97.83      - จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การตรวจราชการและติดตามประเมนิผล
และพัฒนาศักยภาพของอตุสาหกรรมในภูมภิาคของ สอจ. เพื่อขบัเคล่ือน Industry 4.0 ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
ทั้ง 76 จงัหวดั ให้เจา้หน้าที่ของ สอจ.ทั้ง 76 จงัหวดั ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 147 คน
   12.6 จดัจา้งเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน 130 ราย 130 130 100.00    22,632,000     16,974,000     15,729,202     92.67      - จดัจา้งเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ในส่วนภูมภิาค จ านวน 128 ราย

 และส่วนกลาง 2 ราย รวมทั้งส้ิน 130 ราย
   12.7 บริหารโครงการ 12 คร้ัง 9 9 100.00    342,600         273,600         152,160         55.61      - เบิกจา่ยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   12.8 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         200,000         200,000         - -        
13.โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ -            -            -            -        9,020,000      8,440,000      2,598,767      30.79 ผลการด าเนินงาน  มดัีงนี้
   13.1 จา้งที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ 36 ราย 36 - -         7,200,000      7,200,000       2,023,500      28.10     1. จดัจา้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อส่งเสริม

   และสนับสนุน โรงงานอตุสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยทีี่สะอาด 3R จ านวน 
   12 จงัหวดั ๆ ละ 3 ราย
2. ประชาสัมพันธ ์รับสมคัรสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ โดยมี
   สถานประกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 41 ราย และอยู่ระหวา่ง
   คัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการให้เหลือ 36 ราย
3. จดัท าชดุนิทรรศการส าหรับพิธเ๊ปิดตัวโครงการรวมทั้งเอกสารและส่ือ
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผบการด าเนินงานโครงการ
4. จดัประชมท าความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานให้กบัผู้แทน สอจ.
12 แห่ง  และสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ
เมื่อวนัที่ 4 พค.60 ณ ห้องประชมุชบา รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยธุยา

   13.2  สัมมนาเปิดตัวโครงการ 300 ราย 300 - -         580,000         580,000         420,800         72.55     1. จดัการสัมมนา เปิดตัวโครงการมเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560
 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชมุอมิแพค
เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุรี โดนนายประสงค์ นิลบรรจง หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอตุสาหกรรม
2. จดัจา้งเหมาหจก.ครีเอทีฟ ไดเร็คท์ แอนด์ พร้ินท์ จดักจิกรรมเปิดตัว
โครงการ เมื่อวนัที่ 15 มถินุายน 2560

   13.3 ศึกษาดูงาน 100 ราย 100 - -         300,000         300,000         - -        - อยู่ระหวา่งด าเนินงานศึกษาดูงาน ในวนัที่ 18-19 กรกฎาคม 2560
 ณ จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดันครราชสีมา-

   13.4 สัมมนาปิดตัวโครงการ 300 ราย 300 - -         580,000         - - -        - อยู่ระหวา่งเตรียมการ
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   13.5 ค่าบริหารโครงการ 12 จงัหวดั 6 6 100.00    360,000         360,000         154,467         42.91     1.  ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุคณะกรรมการด าเนินการจดัจา้งที่ปรึกษา
   โดยวธิคัีดเลือกคร้ังที่ 1/2560 เมื่อ   วนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2560  
   ณ ห้องประชมุส านักงานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษาโดยวธิคัีดเลือก
3. ค่าจา้งเหมายานพาหนะส าหรับรับ-ส่ง ผู้ประกอบการ
4. ค่าที่พักคณะท างาน

14. โครงการบริหารจดัการลุ่มน้ าและวางระบบ -                         -   -            -        9,280,000      7,770,000      6,131,068      78.91 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการบริหารจดัการลุ่มน้ าและวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม  มดัีงนี้
   14.1 การด าเนินงานการจดัเกบ็วเิคราะห์/ตรวจสอบ 2,181 จดุ 1,587 921 58.03      1,500,000      1,380,000       904,735         65.56      - เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าของสถานประกอบการบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก
คุณภาพ น้ าบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คู คลอง หนอง  ล าธาร คู คลอง และบึงที่ส าคัญในพื้นที่ต่างๆ จ านวน 921 จดุ
และบึง ที่ส าคัญในพื้นที่ต่างๆ  ใน 76 จงัหวดั
   14.2 จดัชี้แจง ท าความเขา้ใจหลักการสร้างความยั่งยนื 101 คร้ัง 63/ 35/ 55.56      3,520,000      2,920,000       2,550,316      87.34      - จดัชี้แจง ท าความเขา้ใจหลักการสร้างความยั่งยนืของสถานประกอบการ
ของสถานประกอบการกบัชมุชนด้วยธรรมาภิบาล /1,735 ราย 1,606 730 45.45      กบัชมุชนด้วยธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมโดยโอนจดัสรรให้ส านักงาน-
ส่ิงแวดล้อม อตุสาหกรรมจงัหวดั จ านวน 35 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วม 730 คน
   14.3 จดักจิกรรมร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 คร้ัง 74/ 34/ 35.14      2,280,000      1,980,000       1,664,242      84.05      - จดักจิกรรมร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ
ประชาชน และสถานประกอบการอตุสาหกรรมด าเนินการ /1,924 ราย 1,373 1,287 93.74      สถานประกอบการอตุสาหกรรมด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้
รณรงค์และส่งเสริมการใชร้ะบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ จ านวน 34 คร้ัง
ในสถานประกอบการ เพื่อให้ ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ  มผู้ีเขา้ร่วม 1,287 คน
แกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนอยา่งยั่งยนื จ านวน 76 จงัหวดั
   14.4 จดักจิกรรมถา่ยทอดองค์ความรู้ระหวา่ง 48 คร้ัง 54/ 25/ 46.30      300,000         255,000         255,000         100.00    - 1. จดักจิกรรมถา่ยทอดองค์ความรู้ระหวา่งสถานประกอบการที่
สถานประกอบการที่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  /1,297 ราย 1,303 666 51.11      ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จในพื้นที่
ส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จเป็นพี่เล้ียงให้กบั ให้กบัผู้ประกอบการอื่นเพื่อขยายผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการด าเนินงาน อยา่งยั่งยนื พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เล้ียง จ านวน 25 คร้ัง
ตามหลักธรรมาภิบาลอยา่งยั่งยนื พร้อมศึกษาดูงาน  มผู้ีเขา้ร่วม 666 คน
สถานประกอบการพี่เล้ียง
  14.5 จดันิทรรศการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 1 คร้ัง - - -         500,000         380,000         415,200         109.26   - ก าหนดจดังานในไตรมาสที่ 4
การบริหารจดัการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม และมอบใบประกาศนียบัตรให้กลุ่มเครือขา่ย
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จ    
  14.6 จดักจิกรรมเชดิชเูครือขา่ยธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง - - -         520,000         290,000         - -          - จดักจิกรรมเชดิชเูครือขา่ยธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย  

   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการรายเกา่
   ที่ยดึหลักการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลจนประสบผลส าเร็จ
   อยา่งยั่งยนื เป็นแบบอยา่งให้กบัสถานประกอบการรายอื่นน าไปปฏิบัติ  
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   ซ่ึงปัจจบุันมผู้ีเขา้ร่วมโครงการแล้วทั้งส้ิน จ านวน  1,739  ราย
- ก าหนดจดังานในไตรมาสที่ 4

   14.7 จดัจา้งเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน 2 ราย 2 2 100.00    336,000         252,000         252,000         100.00    - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงานติดตามการด าเนินงาน 
   14.8 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานติดตามและประเมนิผล 12 เดือน 9 9 100.00    44,000           33,000           89,575           271.44    
   14.9 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         280,000         280,000         - -
15. โครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วมภาคประชาชน - - - 86.18 5,000,000      4,912,900      3,384,473      68.89 ผลการด าเนินงาน  มดัีงนี้
   15.1 การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน 25 25 25 100.00    2,500,000      2,500,000       2,327,534      93.10     1. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน เกี่ยวกบั

จงัหวดั    การใชคู่้มอืส าหรับประชาชนของ สปอ. เมื่อวนัที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
   ณ โรงแรม เดอะ ทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 98 คน
2. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชคู่้มอืส าหรับ
   ประชาชนของ สปอ.จากผู้ประกอบการ/ประชาชน ทั้งหมด 25 จงัหวดั
   จ านวน 16 คร้ัง  มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 1,242 คน 
3. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การมส่ีวนร่วมในการประเมนิส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 คร้ัง 
มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 228 คน

   15.2 การจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการให้กบัเจา้หน้าที่ของ 478 คน 478 333 69.67      1,150,000      1,150,000       1,043,979      90.78     1. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาคู่มอืประชาชน
สอจ. ในการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมเกี่ยวกบัการด าเนินงาน    เพื่อการบริการ : กระบวนงานของฝ่ายโรงงานอตุสาหกรรม
ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต    ณ โรงแรมเซ็นจร่ีู กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 82 คน
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. จดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การมส่ีวนร่วมในการเตรียมความพร้อม

   เพื่อการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2559
   จ านวน 4 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนารวม 251 คน

   15.3  การบริหารและติดตามประเมนิผล 12 เดือน 9 8 88.89      350,000         262,900         12,960           4.93        -
   15.4 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         1,000,000      1,000,000       - -  -

16. โครงการจดัท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม - - -             -         10,000,000    9,500,000      5,887,780      61.98 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการจดัท าฐานขอ้มลูภาคอตุสาหกรรม
เพ่ือการเตอืนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดบัจงัหวดั เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระดับจงัหวดั  มดัีงนี้
   16.1  จดัท าขอ้มลูชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกจิ 304 152 170 111.84    8,360,000      7,911,000       5,100,111      64.47      - จดัสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จงัหวดั เพื่อจดัท าขอ้มลูชี้น าและ
อตุสาหกรรมในระดับจงัหวดัรายไตรมาส รายงาน เตือนภัยทางเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดับจงัหวดั ๆ ละ 4 รายงาน
   16.2 จดัท ารายงานสภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 1,064 532 527 66.89      1,799,940      988,416         641,947         64.95      - จดัสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จงัหวดั เพื่อจดัท ารายงาน
ในระดับจงัหวดั รายงาน สภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดับจงัหวดั ดังนี้
        16.2.1. รายงานสภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 152 152 66 43.42      886,340         473,700         262,474         55.41     - รายงานสภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดับจงัหวดั
6 เดือน รายงาน รอบ 9 เดือน (ก.ค.2559 – มถินุายน2560) ซ่ึงขอ้มลูประกอบด้วย 
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1.  สถานการณ์ภาพรวมของจงัหวดั 
2.  แนวโน้มภาคอตุสาหกรรม
3.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ

        16.2.2. รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุน 912 684 618 90.35      913,600         514,716         378,473         73.53     - รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน ประกอบด้วยขอ้มลู 
รายเดือน รายงาน   ด้านการลงทุน  จ านวนดรงงาน เงินทุน คนงาน  โดยผลการ

  ด าเนินงานรอบ 9 เดือน สอจ. จดัส่งรายงานแล้ว 618 รายงาน
   16.3 จดัท าขอ้มลูผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั 76 - - -         2,953,270      233,160         - -         - อยู่ระหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มลูและรวบรวมจดัท ารายงาน ซ่ึงเป้าหมาย
(GPP: Gross Provincial Product) แบบทางตรง รายงาน ผลผลิตจะสามารถวดัได้ในไตรมาสที่ 4
(Bottom up) ตามหลักวชิาการที่ สศช. ก าหนด 
หรือรายงานโครงสร้างอตุสาหกรรมระดับจงัหวดั
   16.4 จดัท าฐานบัญชรีายชื่อผู้รับบริการ ฐานขอ้มลู 228 - - -         1,147,380      628,846         369,949         58.83      - อยู่ระหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มลูและรวบรวมจดัท ารายงาน ซ่ึงเป้าหมาย
ท าเนียบโรงงานอตุสาหกรรม ฐานขอ้มลูเครือขา่ย ฐาน ผลผลิตจะสามารถวดัได้ในไตรมาสที่ 4
และปรับปรุงพัฒนาฐานขอ้มลูจงัหวดั
   16.5 จดัอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ 4 4 1 25.00      935,200         935,200         659,020         70.47      - จดัอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวชิาการและฝึกปฏิบัติ
ทางวชิาการและฝึกปฏิบัติในการวเิคราะห์ขอ้มลู คร้ัง ในการวเิคราะห์ขอ้มลูภาคอตุสาหกรรม การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิ
ภาคอตุสาหกรรม การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม เมื่อวนัที่ 3-5 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเทวราช 
อตุสาหกรรม จงัหวดัน่าน มผู้ีเขา้ร่วมอบรมจ านวน 183 คน

* ปรับแผนการปฏิบัติงานในการจดัอบรมจาก 4 คร้ัง เหลือ 1 คร้ัง
   16.6 จา้งเหมาบริการ 1 ราย 1 1 100.00    156,000         117,000         75,333           64.39      - จดัจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน
   16.7 ค่าบริหารโครงการ 12 คร้ัง 9 8 88.89      48,800           36,800           53,316           144.88   -
   16.8 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         500,000         500,000         - -        
17. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน -                         -   -            -        40,000,000    27,550,000     21,033,728    76.35 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ของอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิาค มดัีงนี้
   17.1 พัฒนาและยกระดับ สถานประกอบการ 130 ราย 130 171 131.54    26,000,000     16,900,000     13,523,367     80.02      - ด าเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ที่เขา้ร่วมโครงการฯ

 171 ราย 200 แผนงาน 
   17.2 จดัจา้งประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่โครงการ 3 งวด 2 1 50 2,000,000      1,200,000       1,102,050      91.84  - ด าเนินการจดัจา้งประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่โครงการระยะเวลา 240วนั

งบปประมาณที่จา้ง 1,689,000 บาท ครบก าหนด 15 กนัยายน 2560
โดยเบิกจา่ยงบประมาณ 1 งวดงาน โดยมกีจิกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้
 - การประชาสัมพันธผ่์านส่ือต่าง ๆ
   1.1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร (ปกอ.) ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีว ี32
ทางรายการเชา้ขา่วชดั โซเชยีล เมื่อวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2560
   1.2 จดัท าบทความ/สกู๊ป/สัมภาษณ์พิเศษ/ภาพขา่วและกจิกรรมการ
ด าเนินการโครงการ ผ่านส่ือออนไลน(์Face book/Youtube/Website)
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จ านวน 64 ขา่ว
   1.3 จดัท าเส้ือโปโลเพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ OPOAI ให้กบั
ผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 550 ตัว
   1.4 จดัท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธโ์ครงการ พร้อมจดัส่งให้ สอจ.
ทั้ง 75 จงัหวดั และแผ่นพับประชาสัมพันธ ์จ านวน 5,000 แผ่น

   17.3 จดัจา้งติดตามประเมนิผล ในภาพรวมโครงการ 3 งวด 1 1 100 3,200,000      2,080,000       954,000         45.87  - ด าเนินการจดัจา้งติตามความกา้วหน้าการด าเนินงานให้ค าปรึกษา
แนะน าของที่ปรึกษาในพื้นที่  ระยะเวลา 270 วนั งบปประมาณที่จา้ง
 3,180,000 บาท ครบก าหนด 8 ตุลาคม 2560 โดยเบิกจา่ยงบประมาณ 
1 งวดงาน โดยมกีารด าเนินกจิกรรม ดังนี้
 1.จดัสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 1คร้ัง เมื่อวนัที่ 23 กพ.60
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ม ีอสจ. และเจา้หน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้ง ที่ปรึกษาพื้นที่ เขา้ร่วมสัมมนา รวม 120 คน
2. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจติดตามการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาแนะน า
สถานประกอบการของที่ปรึกษาในพื้นที่แล้ว 58 ราย จากเป้าหมาย 86ราย
3. ด าเนินการสุ่มตรวจติดตามสถานประกอบการ 97 แห่ง
สถานประกอบการดีเด่น (Best Practice)  11 แห่ง สุ่มตรวจ/ติดตาม
สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการฯ ปี งปม. 2560 จ านวน 86 แห่ง

   17.4 ค่าบริหารโครงการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
        17.4.1 ค่าบริหารจดัการของ สอจ. 75 จงัหวดั 12 คร้ัง 9                9                100        2,600,000      2,440,000       4,852,256      199         - ประชาสัมพันธฯ์ คัดเลือกสถานประกอบการ ที่ปรึกษา และการออก

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ
        17.4.2 ค่าบริหารโครงการส่วนกลาง 12 คร้ัง 9                9                100        2,450,000      1,180,000       602,055         51          - การออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เขา้ร่วม สอจ. 75 จงัหวดั
   17.5 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - - 3,750,000      3750000 - -  - 

18. โครงการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค - - - - 3,750,000      2,531,000      2,281,287      90.13 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส ารวจขอ้มลูสถานประกอบการในภูมภิาค
เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรม มดัีงนี้
    18.1 ประชมุสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทาง 86 ราย 86 71 82.56      134,000         134,000         92,500           69.03      - จดัประชมุสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินกจิกรรม เมื่อวนัที่
การด าเนินกจิกรรม 26-27 ธค.59 ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาทั้งส้ิน 71 ราย
    18.2 ประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการกลุ่มยอ่ยของกลุ่ม 6,212 ราย 4,599 2,750 59.80      3,040,000      2,280,000       2,005,497      87.96      - ด าเนินการโดย สอจ. 76 จงัหวดั มกีารจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อส ารวจขอ้มลูและความเห็นเชงิลึกของ ยอ่ยให้กบักลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงาน เหมอืงแร่
สถานประกอบการในส่วนภูมภิาคและจดัท ารายงานผล และวสิาหกจิชมุชน และมกีารสรุปผลการสัมมนาเชงิปฏิบัติการส่งให้
การประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ ของสอจ. 76 จงัหวดั สนย. จ านวน 65 จงัหวดั
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   18.3 การส ารวจ รวบรวม และประเมนิผลขอ้มลู 16 คร้ัง 10 4 40.00      220,000         165,000         72,957           44.22      - ลงพื้นที่ส ารวจ รวบรวมความเห็นของผู้เขา้ร่วมโครงการ เพื่อประเมนิผล
และความเห็นของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ส าหรับจดัท านโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรม จ านวน 4 คร้ัง  ณ สอจ.

สมทุรปราการ ปทุมธานี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขนัธ์
   18.4 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ 12 เดือน 9 9 100.00    156,000         117,000         110,333         94.30      - จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู 1 คน
   18.5 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         200,000         200,000         - -  -

19. โครงการจดัท าตวัชี้วดัผลติภัณฑ์มวลรวมสเีขียว -            -            -            -        5,000,000      4,895,000      2,734,734      55.87     ผลการด าเนินงาน  ของโครงการจดัท าตัวชี้วดัผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขยีว
(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม (Green GDP)ภาคอตุสาหกรรม  มดัีงนี้
   19.1 ศึกษาวเิคราะห์เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ 2 คร้ัง 2 1 50.00      4,080,000      4,080,000       2,400,000      58.82      - คัดเลือกอตุสาหกรรมใหม ่ได้แก ่อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
หลักการ ขอ้มลูเกี่ยวกบั มาตรการระหวา่งประเทศ ในการวเิคราะห์แนวทางการจดัท าตัวชี้วดัผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขยีว
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ภาคอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 และยงัมกีารด าเนินการ
ภาคอตุสาหกรรม รวบรวมขอ้มลูการค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขยีวที่ได้รับการประเมนิแล้ว

ได้แก ่อตุสาหกรรมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งอตุสาหกรรมการท า
เหมอืงหินปูน อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ อตุสาหกรรมน้ าตาล อตุสาหกรรม
ปิโตรเคมขีั้นต้น และอตุสาหกรรมโรงกล่ันน้ ามนัปิโตรเลียม ทั้งนี้ ได้เลือก
จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัน าร่องในการศึกษาวเิคราะห์แนวทางการจดัท า
ตัวชี้วดัผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขยีว ภาคอตุสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

   19.2 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มลูเชงินโยบายของหน่วยงาน 1 คร้ัง 1 1 100.00    -               -                -               -         - ได้รับขอ้มลูเชงินโยบายจากหน่วยงานของภาครัฐขอ้มลู ได้รวบรวมขอ้มลู
ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิกระทรวงพลังงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมสังคมแห่งชาติ ฯลฯ 
โดยน าขอ้มลูที่ ได้มาวเิคราะห์และประมวลผล เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
โรงกล่ันน้ ามนัปิโตรเลียม ทั้งนี้ได้เลือกจงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัน าร่อง
ในการศึกษาวเิคราะห์แนวทางการจดัท าตัวชึ้วดัผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขยีว 
ภาคอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560

   19.3 จดัประชมุเพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ 3 คร้ัง 3 2 66.67      -               -                -               -         - จดัประชมุคณะท างานเพื่อติดตามความกา้วหน้าในวนัที่ 25 มกราคม 
วสัิยทัศน์ จากหน่วยงาน และภาคส่วนที่มคีวามรู้    2560 ณ โรงแรม ดี วารี ดีวา่ เซ็นทรัล ระยอง
ประสบการณ์ การด าเนินงานเกี่ยวกบัการจดัท า  - จดัประชมุคณะท างานเพื่อติดตามความกา้วหน้าในวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์
Green GDP    2560 ณ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม

-  จดัประชมุคณะระดมความคิดเห็น เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2560 
    ณ โรงแรม คราสสิค คามโิอ ระยอง

   19.4  วเิคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนด 4 ด้าน 4 4 100.00     - วเิคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวขอ้งกบั
ตัวแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัการค านวณ Green GDP    การค านวณ Green GDP ด าเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 4 ด้าน
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   ตามเป้าหมาย 
   19.5 จดัท าและวเิคราะห์ขอ้มลู โมเดล การตรวจวดั 3 ด้าน 2 2 100.00      - ด าเนินการจดัท าและวเิคราะห์ขอ้มลู โมเดลการตรวจวดัผลกระทบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแต่งต้ัง Working Group    ส่ิงแวดล้อมและแต่งต้ัง Working Group จ านวน 2 คร้ัง ณ จ. ระยอง
   18.6 ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลู บัญชี 4 สาขา 4 4 100.00     - ด าเนินการส ารวจ รวบรวมขอ้มลูและจดัท าแผนขอ้มลูบัญชรีายการ
รายการสารขาเขา้และสารขาออก (Life Cycle    สาขาเขา้และสาขาออก (Life Cycle Inventory) ครบ 4 สาขา
Inventory)    ตามเป้าหมาย ตามการส่งมอบงานงวดที่ 1
   19.7 ปรับปรุงโปรแกรมและระบบฐานขอ้มลูในการ 1 โปรแกรม -             1 -         -         - จดัท าโปรแกรมและระบบฐานขอ้มลูในการค านวณวฎัจกัรชวีติผลิตภัณฑ์
ค านวณวฏัจกัรชวีติผลิตภัณฑ์    1 โปรแกรม เรียบร้อยแล้ว
   19.8 กจิกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธก์ารจดัท า 1 งาน 1 -         -                -               -        -
Green GDP
   19.9   ค่าจา้งเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน 12 เดือน 9 9 100.00    312,000         234,000         201,450         86.09      - จดัจา้งเจา้หน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ 1 ราย โดยมกีาร

   เบิกจา่ยค่าจา้ง 9 เดือน 
   19.10 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานติดตามและประเมนิผล 12 เดือน 9 9 100.00    108,000         81,000           133,284         164.55    -
   19.11 งานนโยบาย 1 คร้ัง - - -         500,000         500,000         - -  -
20. โครงการบริหารจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แลว้ -            -            -            -        8,500,000      2,237,600      1,546,821      69.13 ผลการด าเนินงาน  ของ โครงการบริหารจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่
ที่ไม่อันตรายในพ้ืนที่ 14 จงัหวดัภาคใต้ ไมใ่ชแ้ล้วที่ไมอ่นัตรายในพื้นที่ 14 จงัหวดัภาคใต้  มดัีงนี้
   20.1 จา้งที่ปรึกษาด าเนินงานศึกษาระบบการบริหาร -             -             -             -         8,360,000      2,130,000       1,520,000      71.36     1. จดัสัมมนาชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการให้เจา้หน้าที่
จดัการกากอตุสาหกรรม และความเป็นไปได้ในการ ของส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ประกอบการ
จดัการศูนยร์วบรวมและคัดแยกกากอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม ใน 14 จงัหวดัภาคใต้ เมื่อวนัที่ 14-15 กพ. 60

ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
และโรงแรมวงัใต้  อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา
ทั้งส้ินจ านวน 125 คน
2. ประชาสัมพันธโ์ครงการให้กบัสถานประกอบการให้ผู้ประกอบการ 
14 จงัหวดัภาคใต้ ผ่านชอ่งทางต่างๆ 4 ชอ่งทาง ได้แก ่Website 
แผ่นพับ ไวนิล สถานีวทิยุ
3. จดัอบรมการใชร้ะบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใชป้ระมวลผลขอ้มลูและ
จดัเกบ็ขอ้มลูให้เจา้หน้าที่ สอจ. เมื่อวนัที่ 13 มถินุายน 2560 
ณ ห้องประชมุ สอจ.สงขลา มผู้ีเขา้ร่วมอบรม จ านวน 28 คน 

   20.2 บริหารโครงการ -             -             -             -         140,000         107,600         26,821           24.93     -
21. โครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม -             -             -             -         1,600,000      1,537,900      1,127,466      73.31 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรม
เข้าสู่โรงงานพลงังานสะอาด เขา้สู่โรงงานพลังงานสะอาด  มดัีงนี้
   21.1 ประชาสัมพันธแ์ละเชญิชวนสถานประกอบการ 300 ราย 300 300 100.00    20,000           20,000           - -         - จดัท าหนังสือประชาสัมพันธเ์ชญิชวนผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ 
เขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง  รวม 300 ราย
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   21.2 ส ารวจขอ้มลูวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอตุสาหกรรม 2 คร้ัง 2 2 100.00    67,600           67,600           - -         - ลงพื้นที่ส ารวจขอ้มลูวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอตุสาหกรรม 2 คร้ัง 
แต่มาสามารถรวบรวมขอ้มลูได้ เนื่องจากผู้ประกอบไมส่ามารถให้ขอ้มลู
ที่เป็นจริงทั้งหมด เชน่ ขอ้มลูด้านเทคนิค ขอ้มลูวตัถดิุบ แหล่งวตัถดิุบ
เป็นต้น เนื่องจากเป็นความลับทางธรุกจิ

  21.3 จดัอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการน าวสัดุเหลือ 200 ราย 200 207 103.50    202,300         202,300         170,253         84.16      - จดัอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการน าวสัดุเหลือใชม้าผลิตเป็นพลังงาน
ใชม้าผลิตเป็นพลังงานทดแทน ทดแทน ให้ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมฯ รวม 207 คน

โดยคร้ังที่ 1 จดัอบรมเมื่อวนัที่ 25 มกราคม  2560 
 มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 102 ราย  คร้ังที่ เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2560
มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 105 ราย

   21.4 ศึกษาดูงาน ณ โรงงานอตุสาหกรรมที่มกีาร 30 ราย 30 35 116.67    188,000         188,000         156,000         82.98      - น าผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานโรงงานอตุสาหกรรมที่มกีารบริหาร
บริหารจดัการวสัดุเหลือใชแ้ละโรงงานผลิต จดัการวสัดุเหลือใช ้และโรงงานผลิตพลังงานทดแทน ณ จงัหวดัระยอง

ระหวา่งวนัที่ 22-24 มนีาคม 2560 มผู้ีประกอบการเขา้ร่วมศึกษาดูงาน 
จ านวน 35 คน

   21.5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมโรงงานอตุสาหกรรม 3 โรงงาน 3 3 100.00    970,000         970,000         630,500         65.00     1. จดัจา้ง บริษัท ซีเอม็เอส เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั
เขา้สู่โรงงานพลังงานสะอาด     ด าเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมโรงงานอตุสาหกรรมเขา้สู่

   โรงงานพลังงานสะอาด จ านวน 3 โรงงาน ได้แก ่บริษัท ไทยอตุสาหกจิ
   เกษตร จ ากดั  บริษัท ส.วงษ์พานิช จ ากดั และห้างหุ้นส่วนจ ากดั
   กลุ่มผู้เล้ียงโคนมเขื่อนป่าสัก
2. ใหัค าปรึกษาและน าในการพัฒนาสถานประกอบการเขา้สู่โรงงาน
    พลังงานสะอาด

   21.6 จดัท าฐานขอ้มลูวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงาน 1 ฐาน - - -         48,000           36,000           -        1. อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อท าฐานขอ้มลูวสัดุเหลือใช้
อตุสาหกรรมในจงัหวดัลพบุรี และเผยแพร่ขอ้มลู    จากโรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดัลพบุรี เพื่อน ามาจดัท าฐานขอ้มลู
   21.7 บริหารจดัการโครงการ 12 คร้ัง 9 9 100.00    104,100         54,000           170,713         316.14   -
22. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติอุตสาหกรรม -            -            -            -        2,000,000      2,000,000      1,428,237      71.41 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอตุสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 3R แปรรูปการเกษตร 3R  มดัีงนี้
   22.1 ประชาสัมพันธโ์ครงการ        -             -             -             -         189,700         189,700         394,150         207.78   1. รวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท าเอกสารส่ือประชาสัมพันธโ์ครงการ

2. จดัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธโ์ครงการ  ประกอบด้วย สมดุบันทึก
   ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เกยีรติบัตรพร้อมปก
   ถงุขยะคัดแยกขยะ เอกสารประกอบการประชมุ กระเป๋าใส่เอกสาร
   ประกอบการประชมุ จดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ
   ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ จดัท าโรอพั 3R
3. ประชาสัมพันธ ์แนะน าโครงการ และเชญิชวนสถานประกอบการ
   เขา้ร่วมโครงการ 

68



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   22.2 กจิกรรมส ารวจ/คัดสรรผู้ผลิต/ท าฐานขอ้มลู/ -            -            -            -        270,000         270,000         133,350         49.39     
ประสานงานตลอดโครงการ /จดัท าเอกสาร      
        22.2.1 รวบรวม และจดัท าฐานขอ้มลู 15 วนั 15 9 60.00      15,000           15,000           12,300           82.00     1.  รวบรวม และจดัท าฐานขอ้มลูสถานประกอบการที่สมคัรเขา้ร่วม
สถานประกอบการที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ /    โครงการ /คัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ 10ราย
คัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมาย และจดัท า     และจดัท าต้นฉบับคู่มอื 3R ส าหรับสถานประกอบการ จ านวน 9 วนั
ต้นฉบับคู่มอื 3R ส าหรับสถานประกอบการ 
        22.2.2. ผลิตคู่มอื 3R ส าหรับ 500 เล่ม 500 550 110.00    255,000         255,000         121,050         47.47     1. จดัพิมพ์คู่มอื 3R ส าหรับแจกสถานประกอบการ 
สถานประกอบการ 
   22.3 กจิกรรมจดัอบรม/ศึกษาดูงานให้ความรู้ -            -            -            -        389,100         389,100         346,833         89.14      -
ผู้ประกอบการ/วสิาหกจิชมุชนและประชาชนทั่วไป 
        22.3.1 จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 155 คน 155 226 145.81    223,400         223,400         142,159         63.63     1. จดัพิธลีงนามบันทึกความร่วมมอื (MOU) ในการร่วมพัฒนา
การด าเนินงานด้วยหลัก 3R    สถานประกอบการด้วยหลัก 3R กบัสถานประกอบการที่ได้รับการ

   คัดเลือกให้เขา้ร่วมโครงการ  ณ โรงแรมสกายววิ อ าเภอเมอืงบุรีรัมย ์
   จงัหวดับุรีรัมย ์เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559
2. ประชมุเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพและการจดัการ
   ด้วยเทคโนโลยสีะอาดภายใต้หลัก 3R ให้สถานประกอบการ ระหวา่ง
   วนัที่ 20 – 21 ธนัวาคม 2559 มผู้ีเขา้ร่วมอบรมจ านวน 226 คน

        22.3.2 จดัศึกษาดูงาน ด้าน 3R แกผู้่ประกอบการ 45 คน 45 45 100.00    165,700         165,700         204,674         123.52    - จดัการศึกษาดูงานภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
โรงงาน/วสิาหกจิชมุชน ด้านอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป อตุสาหกรรมตามหลัก 3R ระหวา่งวนัที่ 6 - 7  มถินุายน 2560 
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง ณ จงัหวดัขอนแกน่
   22.4. จดัอบรม เพื่อฝึกปฏิบัติด้วยหลัก 3R 10 แห่ง 10/30 10/20 100.00    1,050,000      1,050,000       484,213         46.12      - อบรมเพื่อให้ความรู้หลักการ 3R และฝึกปฏิบัติด้วยหลักการ 3R 
ณ สถานประกอบการ  (On The Job Training) /30 คร้ัง   66.67         ให้กบัสถานประกอบการ และ อปท. กลุ่มเป้าหมาย ณ สถาน

   ประกอบการ และ อปท. 10 ราย ณ สถานที่ปฏิบัติงานฯ
   22.5 ติดตามประเมนิผล ณ สถานประกอบการ 20 คร้ัง 20 10 50.00      32,000           32,000           69,691           217.78     - ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติด้านการ
ที่เขา้ร่วมโครงการ    บริหารจดัการด้วยหลัก 3R ในรูปแบบ On The job Training จ านวน

   10 แห่ง ๆ ละ 2 คร้ัง
   22.6 รวบรวมขอ้มลู เพื่อจดัท ารายงานสรุปผล 10 รายงาน 10 - - 69,200           69,200           - - -
และเอกสารเผยแพร่ 
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก. ที่ :  1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม

                     1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู 
ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

                     1.6  พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
23. โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการ -            -            -            -        55,000,000  36,231,000  34,275,000   94.60      ผลการด าเนินงาน  ของโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการ
อาหารเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต (Future food) อาหารเพื่ออตุสาหกรรมอนาคต (Future food) มดัีงนี้
   23.1 พัฒนาขดีความสามารถและยกระดับโรงงาน 55 โรงงาน 55 57 103.64    35,000,000   18,891,000   18,891,000   100.00     1. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมคัรผู้ประกอบการ เขา้ร่วมโครงการ 
อาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมาย /(605) MD 385 247 64.16         มผู้ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 63 ราย
เพื่อสร้างศักยภาพการแขง่ขนัการขยายตลาดการค้า /200 คน 200 222 111.00    2. ด าเนินการเขา้ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานอตุสาหกรรมอาหาร
และการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ    อนาคตไทย

3. จดัประชมุคัดเลือกสถานประกอบการที่สนใจเขา้สมคัรเขา้ร่วมกจิกรรม 
   2 คร้ัง มผู้ีประกอบการเขา้ร่วมโครงการ 37 ราย
4. ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบการที่สนใจเขา้ร่วมกจิกรรม ในเขตจงัหวดั 
   กาญจนบุรี บุรีรัมย ์และแมฮ่่องสอน
5. เตรียมการจดัอบรมให้กบัผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ หลักสูตร 
   Train the trainer และท าการประชาสัมพันธห์ลักสูตร รวมทั้งมกีาร
   ส ารวจสถานที่ฝึกอบรมพร้อมประสานงานจดัหาวทิยากร ซ่ึงจะจดัขึ้น
   ในเดือนมนีาคม และเมษายน 2560
6. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรที่ปรึกษาที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเขา้ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกบัระบบมาตรฐานและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในการผลิต
สินค้าอาหาร
7. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดไว้

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

8. จดัอบรมหลักสูตร "ยกระดับความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อนาคต"  จ านวน 2 คร้ัง ได้แก่
   คร้ังที่ 1  เมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า จงัหวดันนทบุรี 
 มผู้ีประกอบการเขา้ร่วมฝึกอบรม 70 คน
    
  คร้ังที่ 2  เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ 
มผู้ีประกอบการเขา้ร่วมฝึกอบรม 102 คน
9. จดัฝึกอบรมหลักสูตร "Train the Trainer : Future to boost  Business
เมื่อวนัที่ 29-31 มนีาคม 2560 ณ ห้องฟอร์จนู โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 54 คน

   23.2 วจิยัเชงิลึกการเชื่อมโยงวตัถดิุบและ ร้อยละ 100 73 73 100.00    2,800,000     2,090,000     2,219,000     106.17     1.  ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและประมวลผล 
คู่แขง่ขนัในระดับภูมภิาคเพื่อรองรับการขยายตัว 1 งานวจิยั 2. ศึกษาขอ้มลูทุติยภูมทิี่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในและ
ของตลาดอาหารแห่งอนาคต (Future Food)    ต่างประเทศ 

3. ศึกษาขอ้มลูปฐมภูม ิด้วยการสัมภาษณ์เชงิลึกบุคคล/หน่วยงาน
   ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทย
4. รวบรวมขอ้มลูและจดัท าขอ้มลูขั้นกลาง (Interis Report) 
5. บันทึกขอ้มลูดิบวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลูที่ได้รับจากแบบส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมทั้งจดัท าร่างรายงาน
6. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยจดัท าแบบส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค
ทั่วประเทศ จ านวน 1,000 ตัวอยา่ง

   23.3 ส่งเสริมการส่ือสารและสร้างความร่วมมอื 100 73 81 110.96    3,320,000     3,410,000     3,410,000     100.00     1. ประชาสัมพันธเ์พื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถงึความส าคัญของการ
เพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ร้อยละ    พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เขา้สู่อาหารอนาคตผ่านส่ือส่ิงพิมพ,์ รายการวทิยุ, 

   นิตยสาร, ผ่าน E-Newsletter และผ่านภาพ cartoon card และ 

   Infographic

2. ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น

   หน่วยงานร่วมโครงการ 

3. เตรียมประสานงานเพื่อเตรียมการลงนามบันทึกความร่วมมอืกบั Korea 

   Food Research Institute (KFIR) ณ ประเทศเกาหลีใต้ และ Danish 

   Technology Institute (DTI) ณ ประเทศเดนมาร์ก ในเดือน เมย.60 

4. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกบับริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) ในการ

จดังาน World Food Expo ระหวา่งวนัที่ 23 มนีาคม - 9  เมษายน 2560

ณ ลานเซ็นทรัลเวล์ิด กรุงเทพฯ
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5. เตรียมอบรมสัมมนาเผยแพร่ เร่ืองความท้าทายในอนาคตของธรุกจิอาหาร

ของไทยในตลาดโลก เมื่อวนัที่ 1 มถินุายน 2560  ณ เมอืงทองธานี 

และเร่ืองแนวโน้มนวตักรรมอาหารแห่งอนาคต วนัที่ 2 มถินุายน 2560

 ณ เมอืงทองธานี 


6. จดัท าจดหมายขา่วผ่าน E-newsletter จ านวน 3 เร่ือง  

   23.4 เชื่อมโยงอาหารอนาคต Future Food   ร้อยละ 100/ 71 60 84.51      4,280,000     3,690,000     3,690,000     100.00     1. ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ขา่วสาร ในการสร้างการรับรู้ เพื่อพัฒนา

สู่การค้า และการลงทุน โดยเน้น Theme : 1 คร้ัง/    อตุสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านทางส่ือประชาสัมพันธต่์างๆ

Thai Future Food to the World) 2. เขา้ร่วมงาน International Green week ณ กรุงเบอร์ลิน

   ประเทศเยอรมนี เมื่อวนัที่ 18-22 มกราคม 2560

3. ประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถงึหัวขอ้ต่างๆ

    เพื่อจดัท าบันทึกขอ้ตกลง (MOU)


4. สถาบันอาหารร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการเกษตร

    ปศุสัตว ์พืชสวน และอตุสาหกรรมอาหารนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน 

    สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ระหวา่งวนัที่ 19-28 มกราคม 2560

    ณ Messe Berlin ฮอลล์ 6.2A

   23.5 พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหาร 100 73 49 67.12      6,600,000     5,780,000     4,210,000     72.84       1. จดัเกบ็รวบรวม ขอ้มลูด้านกฎหมายและมาตรฐานสินค้า รวมถงึ

ในอตุสาหกรรมอาหารและการเชื่อมโยงตลาด ร้อยละ     หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ออนไลน์ผ่าน Application 2. จดัประชมุเพื่อก าหนดขอบเขต แบะแผนงานการด าเนินงานของขอ้มลู

    ที่จะด าเนินการส ารวจแหล่งขอ้มลูอา้งองิต่างๆ เพื่อเตรียมจดัซ้ือ

3. รวบรวมสังเคราะห์ขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ และจากอนิเตอร์เน็ต



4. สืบค้นแหล่งขอ้มลูด้านกฏหมายและมาตรฐานในสินค้าเป้าหมายเบื้องต้น 

    โดยมกีารรวบรวมและจดัแปลแล้ว จ านวน 2 เร่ือง

5. ประชมุทีมนักวจิยัเพือห่ารือขอบเขตของขอ้มลูที่จะด าเนินการส ารวจ

    แหล่งขอ้มลูอา้งองิต่างๆ เพื่อเตรียมจดัซ้ือ

6. สืบค้นและคัดเลือกงานวจิยัเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

   การจดทะเบียนอาหารแห่งอนาคต (Research) 

7. สืบค้นและรวบรวมขอ้มลูด้านกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐาน  

   (Law and Regulation) และจดัแปลสรุปสาระส าคัญ 3 ประเทศ ได้แก ่ 

   สหรัฐอเมริกา, ญีปุ่่น และ ออสเตรเลีย
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8. สืบค้นแหล่งขอ้มลูผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตจากประเทศต่างๆ 

เพื่อรวบรวมมาท าเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ (Product List) ที่เขา้ขา่ยอาหาร

แห่งอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษา 

โดยจะท าการจดัซ้ือขอ้มลูจากทั่วโลกMintel ที่รวบรวมรายละเอยีด

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกวางจ าหน่ายจากทั่วโลก


9. จดัท าโครงร่างเนื้อหาและรวบรวมขอ้มลูและสืบค้นวดีิโอคลิปเผยแพร่ความ

รู้แบบเคล่ือนไหว (VDO Clip) เกี่ยวกบัอาหารอนาคตในมมุมองด้านต่างๆ

   23.6 ติดตามและประเมนิผล ร้อยละ 100 73 48 65.75      3,000,000     2,370,000     1,855,000     78.27       1. จดัท ารายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร อก.

2. ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามประเมนิผล (Monitoring)
24. โครงการศูนยเ์ชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ -            -            -            -        4,000,000    3,120,000    3,241,000    103.88    ผลการด าเนินงาน  ของโครงการศูนยเ์ชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชงิพาณิชย์

ตน้แบบ (Windows of Thai Food) ต้นแบบ (Windows of Thai Food) มดัีงนี้

   24.1 การรวบรวมขอ้มลูแลประสานงานกบัหน่วยงาน ร้อยละ 100 70 65 92.86      590,000       444,000       444,000        100.00     1. ส ารวจความพร้อมพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชา่พื้นที่ 

ที่เกี่ยวขอ้งศูนยเ์ชื่อมโยงอาหารไทยเชงิพาณิชย ์    และออกแบบสถานที่เพื่อด าเนินการพร้อมด าเนินการศึกษาความคุ่มค่า

   และผลกระทบต่อการลงทุน

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมด าเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

3. จดักจิกรรมการเรียนรู้และน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เชน่ ออร์แกนิกส์ 

   อาหารอนาคต หรืออาหารที่ได้รับความนิยมในแต่ละภูมภิาค

4. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรหน่วยงานภาครัและเอกชน ในการจดัเกบ็ขอ้มลู 

พร้อมกบัศึกษาขอ้มลูและประมวลผล

   24.2. การด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ร้อยละ 100 70 67 95.71      2,460,000     1,949,000     1,949,000     100.00     1. อยู่ระหวา่งการศึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนยเ์ชื่อมโยง

ของโครงการ     อาหารไทยสู่เชงิพาณิชยต้์นแบบ (Window of Thai food)

   24.3. จดัท าแบบจ าลองทางธรุกจิเพื่อการ ร้อยละ 100 70 89 127.14    720,000       560,000       714,000        127.50     1. อยู่ระหวา่งจดัท าแบบจ าลองธรุกจิเพื่อการบริหารจดัการโครงการ

บริหารจดัการ     ศูนยเ์ชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชงิพาณิชยต้์นแบบ (Window of Thai food)

2. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจดัท าแบบ   

 จ าลองธรุกจิเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ




3. ด าเนินการจดัท าพิมพ์เขยีว (Blueprint) เพื่อเตรียมใชส้ าหรับการออกแบบ

 และ วดิิทัศน์ น าเสนอภาพแนวคิด window of thai food

4. จัดท าระบบ Virtual System ผ่าน Mobile Application 
น าเสนอภาพแนวคิดของ Window of Thai Food 
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   24.4. การบริหารโครงการ  ร้อยละ 100 70 43 61.43      230,000       167,000       134,000        80.24       1. ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง

   เพื่อด าเนินโครงการ

2. ค่าใชจ้า่ยในการจดัท ารายงานผลความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

   ในแต่ละกจิกรรม เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

3. จัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว ้พร้อมกบัก าหนดแนวทาง

ป้องกนัในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินงานได้ตามแผน

25. โครงศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม - - - - 19,300,000  17,130,000  15,790,000   92.18      ผลการด าเนินงาน  ของโครงศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า เพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  มดัีงนี้

   25.1 การพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ - - - - 17,300,000   15,530,000   14,330,000   92.27       

        25.1.1 การวจิยัแบตเตอร่ีต้นแบบ 1/1/5 - - - 6,000,000     4,680,000     4,260,000     91           1. ท างานวจิยัและพัฒนาแบตเตอร่ีต้นแบบ Prototype ประเภทลิเรียม

ชิ้น/ฉบับ/    ไอออนส าหรับรถยนต์นั่งที่ขบัเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยท าการวเิคราะห์

ราย    ทดสอบเซลล์แบตเตอร่ีที่เหมาะสมทั้งด้านเทคโนโลยแีละราคา ออกแบบ

   และพัฒนาแบบแบตเตอร่ีโมดูล ร่วมกบัศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ

   แห่งชาติ (MTEC) ส านักงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งแห่งชาติ  

2. ท าการวจิยัและศึกษาเทคโนโลยรีถยนต์ที่ใชพ้ลังงานไฟฟ้า ขอ้มลู

   การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ทิศทางในอนาคตและประเภทรถยนต์ไฟฟ้า

   ร่วมกบัมหาวทิยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

3. เตรียมการจดัอบรม
        25.1.2 การศึกษาเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 1/5 - - - 7,300,000     7,150,000     6,800,000     95.10       1. จดัหารถยนต์ไฟฟ้า จ านวน 2 คัน (ญีปุ่่นและยโุรป) เพื่อท าการศึกษาขอ้มลู

ฉบับ/คร้ัง    องค์ประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถงึเทคโนโลยต่ีาง ๆ ที่ใชใ้นรถยนต์

    และจดัอบรมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้

    ในเร่ืองดังกล่าว จ านวน 10 ราย 

2. อยู่ระหวา่งเตรียมจดัอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ
        25.1.3 การศึกษาเทคโนโลยอีปุกรณ์ประจไุฟฟ้า 1/1 - - -         4,000,000     3,700,000     3,270,000     88.38       1. อยู่ระหวา่งการด าเนินงานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ

ฉบบั/การจัดแสดง    การติดต้ังอปุกรณ์ประจไุฟฟ้า

2. ผลิตส่ือให้ความรู้เกี่ยวกบัยานยนต์ไฟฟ้าเร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้ากบัอนาคต

   ที่ยั่งยนืแล้วเสร็จ 1 เร่ือง และอยู่ระหวา่งการผลิตส่ือความรู้ 2 เร่ือง
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3. จดัหาอปึกรณ์ประจไุฟฟ้าเพื่อน ามาศึกษาจ านวน 6 เคร่ือง

4. อยู่ระหวา่งด าเนินการศึกษาเทคโนโลยอีปุกรณ์ประจไุฟฟ้า 3 หัวขอ้ ได้แก ่

   - สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในด้านไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า

   - เทคโนโลยแีละมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งต่ออปุกรณ์ประจไุฟฟ้า

   - สรุปถงึชอ่งวา่งในความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอปุกรณ์ไฟฟ้า
   25.2 การจดัท าขอ้มลู - - - - 1,300,000     1,120,000     860,000        76.79       

        25.2.1 ฐานขอ้มลูผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 1 ฐาน - - - 500,000       440,000       360,000        81.82        -รวบรวมขอ้มลูผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จ านวน 143 ราย

        25.2.2 รายงานการศึกษาเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 1 ฉบับ - - - 800,000       680,000       500,000        73.53        - อยู่ระหวา่งการวางแผนเกบ็ขอ้มลูการใชง้านรถยนต์ไฟฟ้า 

   และพฤติกรรมการใชร้ถไฟฟ้า
   25.3 การประชาสัมพันธ์ - - - - 700,000       480,000       600,000        125.00     

        25.3.1 การจดัเผยแพร่ขอ้มลู 200 ราย - - - 200,000       100,000       220,000        220.00      - จดัสัมมนาเร่ือง อนาคตการเปล่ียนผ่านอตุสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

   เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตคร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560

   ณ บริษัท เดลต้า อเิลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

   มผู้ีประกอบการเขา้ร่วม 76คน และหน่วยงานภาครัฐ 23คน รวม 99คน

        25.3.2 การจดัแสดงเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 1 - - - 500,000       380,000       380,000        100.00     1. ออกแบบนิทรรศการแล้วเสร็จ

การจดัแสดง 2. อยู่ระหวา่งการปรับพื้นที่และกอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยแีละ

   นวตักรรมเพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

26. โครงการยกระดบับุคลากรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - - - - 31,900,000  21,445,000  18,833,400   87.82      ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้

   26.1 การสร้างบุคลากรใหมท่ี่มคุีณภาพตามมาตรฐาน 90 ราย - - -         15,840,000   7,920,000     10,565,800   133.41     1. รับสมคัรผู้สนใจเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรใหมท่ี่มคุีณภาพ

   ตามมาตรฐาน และอยู่ระหวา่งฝึกอบรมระดับ T3 รุ่นที่ 1 จ านวน 

   15 คน การประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้เขา้รับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป

2. อยู่ระหวา่งฝึกอบรม T3 จ านวน 5 รุ่น

   26.2 การยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการ 235 ราย 189 70 37.04      13,260,000   10,725,000   5,467,600     50.98       1. อบรมยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานแล้วเสร็จ 

ให้ได้มาตรฐาน    จ านวน 70 คน

   26.3 การพัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา 35 ราย 35 44 125.71    2,800,000     2,800,000     2,800,000     -          1. ฝึกอบรมอาจารยผู้์สอนจากวทิยาลัยเทคนิคแล้วเสร็จ จ านวน 44 คน
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27. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - - - - 32,500,000  25,000,000  25,635,480   102.54    ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้

   27.1 การสร้างบุคลากรใหมท่ี่คุณภาพตามมาตรฐาน - - - - 6,500,000     3,750,000     4,550,000     121.33     1. รับสมคัรผู้สนใจเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรใหมท่ี่มคุีณภาพ 

ตามมาตรฐาน และอยู่ระหวา่งฝึกอบรมระดับ T3 รุ่นที่ 1 จ านวน 15 คน

 การประชาสัมพันธรั์บสมคัรผู้เขา้รับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป

      27.1.1 การยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการ 1. แห่ง - - - 1,500,000     1,050,000     1,050,000     100.00     1. อบรมยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานแล้วเสร็จ 

ให้ได้มาตรฐาน    จ านวน 70 คน

2. อยู่ระหวา่งฝึกอบรม T3 จ านวน 5 รุ่น

      27.1.2 การขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการ 10 บริษัท - - - 5,000,000     2,700,000     3,500,000     129.63     1. อยู่ระหวา่งการด าเนินการ ขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้

ให้ได้มาตรฐาน    มาตรฐาน โดยมสีถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 10 แห่ง
   27.2 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของ - - - - 15,000,000   11,500,000   11,758,441   102.25     

อตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์

    27.2.1 การวจิยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 10 เร่ือง - - -         10,000,000   7,000,000     7,000,000     100.00     1. อยู่ระหวา่งการด าเนินการวจิยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ให้กบัสถานประกอบการและการต่อยอดในเชงิพาณิชย ์    ให้กบัสถานประกอบการและการต่อยอดในเชงิพาณิชย ์จ านวน 10 เร่ือง

      27.2.2 การความร่วมมอืเพื่อการถา่ยทอด 8 เร่ือง 8 13 162.50    2,000,000     1,500,000     1,632,441     108.83     1. ด าเนินการถา่ยทอดเทคโนโลยแีล้วเสร็จ จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่

เทคโนโลยทีี่ทันสมยัจากในและต่างประเทศ    - การเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตชิ้นส่วนแมพ่ิมพ์ด้วยโปรแกรม     

     NX VoluMill

  -เทคนิคการใชง้าน CAE Injection Molding Simulation Technology 

(Mudflow)เพื่อออกแบบแมพ่ิมพ์ฉดีพลาสติกอยา่งมปีระสิทธภิาพ

      27.2.3 การสร้างความสามารถด้านการ 10 เร่ือง - - - 3,000,000     3,000,000     3,126,000     104.20     1. อยู่ระหวา่งด าเนินการสร้างความสามารถด้านการออกแบบและ

ออกแบบและผลิตแมพ่ิมพ์    ผลิตภัณฑ์แมพ่ิมพ์ จ านวน 10 บริษัท หัวขอ้โดย ศูนย ์MMC และ TR
   27.3 การพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มอตุสาหกรรม - - - - 3,000,000     2,250,000     1,846,467     82.07       

แมพ่ิมพ์ 

      27.3.1 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของกลุ่ม 3 กจิกรรม 1 - - 3,000,000     2,250,000     1,846,467     82.07       1. พัฒนามาตรฐานโรงงานแมพ่ิมพ์ ISO 9001:2015 จ านวน 11 บริษัท

คลัสเตอร์แมพ่ิมพ์     อยู่ระหวา่งการประชาสัมพันธเ์พื่อรับสมคัรผู้ประกอบการแมพ่ิมพ์

    เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรม และมผู้ีสนใจเขา้ร่วมแล้ว 12 บริษัท

2. อยู่ระหวา่งการเตรียมการฝึกอบรมผู้บริหารสถานประกอบการแมพ่ิมพ์

     ซ่ึงจะจดัขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2560 
   27.4. การขยายผลการพัฒนาเพื่อเป็นผู้น าตลาดแมพ่ิมพ์ - - - - 8,000,000     7,500,000     7,480,572     99.74       

ในประเทศและใน AEC ASEAN+3 และ ASEAN+6 
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        27.4.1 การส่งเสริมการใชแ้มพ่ิมพ์ที่ผลิต 8 กจิกรรม 4 4 100.00    8,000,000     7,500,000     7,480,572     99.74       1. จดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน Metalex 2016 ระหวา่งวนัที่ 

ในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้    23-26 พฤศจกิายน 2559 ณ ไบเทค บางนา จ านวน 20 บูธ 17 บริษัท

2. จดักจิกรรมผู้สร้างพบผู้ใชแ้มพ่ิมพ์ โดยสมาคมอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์

 5 คร้ัง โดยแบ่งไปตามอตุสาหกรรมใหญ่ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

3. จดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน thai subcon 2017 ระหวา่งวนัที่ 

17-20 มนีาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


4. จดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน Intermold Thailand 2017

 ระหวา่งวนัที่ 21-24 มถินุายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


28. โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลติชิ้นสว่นยานยนต ์: - - - - 15,000,000  14,000,000  14,790,000   105.64    ผลการด าเนินงาน ของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ :

การวจิยัและพัฒนาความทนทานชิ้นสว่นยานยนต ์ การวจิยัและพัฒนาความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ ระยะที่ 2 มดัีงนี้

ระยะที่ 2 

  28.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูความสามารถผู้ผลิต 1. ฉบับ - - -      1,000,000        900,000         900,000 100 1. จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 53ราย เพื่อศึกษาถงึ
   สถานการณ์นโยบายและแนวโน้มอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยแยก

   กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ SMEs เป็น  6 กลุ่ม คือ กลุ่มชิ้นส่วนระบบชว่งล่าง

   ชิ้นส่วนระบบตัวถงั กลุ่มชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า  กลุ่มชิ้นส่วนระบบก าลังส่ง

   กลุ่มชิ้นส่วนอื่น ๆ และกลุ่มชิ้นส่วนไมร่ะบุประเภทผลิตภัณฑ์

2. วเิคราะห์ความสามารถของผู้ผลิตเพื่อคัดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. อยู่ระหวา่งสรุปผลการด าเนินงานและตรวจสอบขอ้มลูการท า 

    Benchmarking ความสามารถของผู้ประกอบการชิ้นส่วน SMEs

    และฐานขอ้มลูผู้ผลิตชิ้นส่วน SMEs

   28.2 คัดเลือกผู้ประกอบการ 3. ราย - - -         300,000       300,000       300,000        100.00     1. จดัประชมุชี้แจงโครงการและคัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วม

   โครงการ 1 ราย และเป็นสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนระบบ

   ชว่งล่าง ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการวทิัยแฃะพัฒนาทั้ง 3 ชิ้น 

   คือ ระบบปีกนก โชค๊อพั 

   28.3 การวจิยั 3. ชิ้นส่วน - - -         13,600,000   12,800,000   13,590,000   106.17     1. วางแผนและออกแบบการด าเนินงานโดยใชโ้ปรแกรมจ าลองและ

   วเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบการติดต้ังเคร่ืองมอื

   วดัสัญญาณบนชิ้นส่วน
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2. จดัซ้ือเคร่ืองมอืทดสอบความทนทาน พร้อมทั้ง ออกแบบเคร่ืองมอื

   จบัยดึชิ้นงาน รวมถงึ ศึกษาความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบ

   กนัสะเทือนด้วยระเบียบวธิไีฟไนต์คิลิเมนณ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

   การเกดิความเค้นของระบบชิ้นส่วนชว่งล่างและหาต าแหน่งที่เกดิ

   ความเค้นสูงสุด (hotspot) 

3. จดัหารถยนต์ทดสอบและก าหนดเส้นทางทดสอบภาคสนาม 

   3 รูปแบบ ได้แก ่

   - ส าหรับเกบ็ขอ้มลูภาระแรงการใชง้านในเมอืง 

   - เส้นทางส าหรับการใชง้านในต่างจงัหวดั

   - เส้นทางส าหรับการขบัขี่บนถนนคดเค้ียวบนภูเขาสูง

4.  ส่งมอบเคร่ืองทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ และออกแบบจดัท า 

jig & Fixture ส าหรับจบัยดึชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   28.4 การประชาสัมพันธ์ 100 ราย - 27 -         100,000       - - -          1. จดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการวเิคราะห์พลศาสตร์

   การไหลส าหรับการออกแบบยานยนต์ เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2560 

   มผู้ีประกอบการเขา้ร่วม 27 คน

29. โครงการวจิยัการผลติเสน้ใยจากชานอ้อย -             -             -             -         9,200,000    7,826,000    7,826,000    100.00    ผลการด าเนินงาน ของโครงการวจิยัการผลิตเส้นใยจากชานออ้ย

(Regenerated cellulose) มดัีงนี้

   29.1 ค่าจา้งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 36 งวด 27 27 100.00    900,000       675,000       675,000        100.00     1. จดัจา้งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อท าการพัฒนาเส้นใยเซลูโลสประดิษฐ์ 

   โดยเบิกจา่ยค่าจา้งจ านวน 18 งวด (3 คน ๆ ละ 6 งวด)

   29.2 ค่าจา้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 96 72 72 100.00    768,000       576,000       576,000        100.00     1. จดัจา้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตาม

Man-Day ประเมนิผลงานวจิยัพัฒนา จ านวน 2 คน ๆ ละ 56 Man- Days 

และเบิกจา่ยค่าจา้งจ านวน 24 Man-Day (2 คน ๆ ละ 8 Man-Day)

   29.3 ค่าจา้งผู้ประสานงานกจิกรรม 24 เดือน 18 18 100.00    360,000       270,000       270,000        100.00     1. จดัจา้งผู้ประสานงานกจิกรรมเพื่อเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ 

จ านวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน มกีารเบิกค่าจา้ง 18 งวด (2 คน ๆ ละ 9 งวด)

   29.4 ศึกษาสมบัติของวสัดุเส้นใยธรรมชาติ/ 3 งวด 3 3 100.00    400,000       400,000       400,000        100.00     1. ศึกษาสมบัติของวสัดุเส้นใยธรรมชาติ/พืชเหลือทิ้ง โดยได้ท าการศึกษา

พืชเหลือทิ้ง    ขอ้มลูวสัดุเส้นใยธรรมชาติจากชานออ้ย และได้ขอ้มลูเบื้องต้น

2. ศึกษาขอ้มลูวสัดุเส้นใยธรรมชาติจากชานออ้นและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามนั

   พบวา่ ทะลายปาล์มเปล่า เป็นพืชเหลือทิ้งอกีชนิดหนึ่งที่มอีงค์ประกอบเคมี

   ใกล้เคียงกบัชานออ้ย
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3. ศึกษาขอ้มลูวสัดุเส้นใยธรรมชาติจากชานออ้นและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามนั

   และใบสับปะรด พบวา่ ทะลายปาล์มเปล่า เป็นพืชเหลือทิ้ง อกีชนิดหนึ่ง 

   ที่มอีงค์ประกอบเคมใีกล้เคียงกบัชานออ้ย 

   29.5 ค่าด าเนินการวจิยัพัฒนา -             -             -             -         4,535,000     4,535,000     4,535,000     100.00      -

        29.5.1 ค่าใชห้้องปฏิบัติการและชา่งเทคนิค 2 คร้ัง 1 1 100.00    1,965,000     1,965,000     1,965,000     100.00     1. เชา่ห้องปฏิบัติการที่สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 

ในการแยกเยื่อและฉดีเส้นใย    และอตุสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแยกเยื่อ

   เซลลูโลสจากชานออ้ยด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ า ในการก าจดั

   เฮมเิซลลูโลสออกตากเยื่อ 

        29.5.2  ค่าวตัถดิุบ/วสัดุต่างๆ ในการด าเนินงาน 3 งวด 3 3 100.00    750,000       750,000       750,000        100.00     1. เตรียมวตัถดิุบจากวสัดุธรรมชาติที่จะพัฒนาในโครงการ 2 ชนิด คือ 

 (กระบวนการเตรียมและแยกเยื่อ)    เยื่อจากชานออ้ย และเยื่อจากไมย้คูาลิปตัส 

2. วเิคราะห์เยื่อจากชานออ้ยเปรียบเทียบกบัเยื่อจากเรยอนที่ใชใ้นเชงิพาณิชย์

   เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมขีองชานออ้ยและเรยอน รวมทั้ง วเิคราะห์

   หาองค์ประกอบทางเคมขีองวตัถดิุบทะลายเปล่าปาล์มน้ ามนัต่อไป 

3. เตรียมแยกเซลลูโลสเพื่อใชผ้ลิตเรยอนชนิดธรรมดา (regular rayon) จาก

    วตัถดิุบจากเยื่อไม ้(wood pulp) เยื่อไมท้ี่เขา้สู่กระบวนการละลายเยื่อ 

    (dissolving pulp) จะมแีอลฟาเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบประมาณ

    ร้อยละ 90 – 98 จงึจะสามารถน าไปฉดีขึ้นรูปเป็นเส้นใยเรยอนได้

        29.5.3 ค่าสารเคม ีวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ  3 งวด 3 3 100.00    770,000       770,000       770,000        100.00     1. แยกเยื่อแอลฟ่าเซลลูโลสจากขานออ้ยและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามนั 

(กระบวนการเตรียมและแยกเยื่อ)    ด้วยการไฮโดรไลซิสด้วยน้ าร้อน 180 Cและต้มเยื่อด้วยสารละลาย

   โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน าเยื่อที่ได้ไปฟอกขาวต่อไป

2. พัฒนาเยื่อเซลลูโลสจากชานออ้ยและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามนัเพื่อน ามาใช้

    ในการฉดีเส้นใยแบบเซลลูโลสประดิษฐ์  โดยท าการวเิคราะห์องค์ประกอบ

    ทางเคมเีบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งเยื่อเซลลูโลสจากชานออ้ย

    และเยื่อเรยอน ที่ใชใ้นอตุสาหกรรมแล้ว 

3. ด าเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมในการระเบิดด้วยไอน้ าของวตัถดิุบ

    ชานออ้ยและหาอณุหภูมทิี่เหมาะสมในการต้มเบื่อด้วยสารละลาย

    โซเดียมไฮดรอกไซต์

        29.5.4 ค่าเชา่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในการ 3 งวด 3 3 100.00    250,000       250,000       250,000        100.00     1. พัฒนาเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากใยสับปะรดแบบ Wet Spinning 

ฉดีเส้นใย (กระบวนการฉดีเส้นใย)    ร่วมกบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  และขอความร่วมมอื

   กบัต่างประเทศเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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2. พัฒนาเคร่ืองฉดีเส้นใยแบบ Wet Spinning เพื่อพัฒนาเส้นใย

   เซลลูโลสประดิษฐ์จากเยื่อชานออ้ยที่จะพัฒนาขึ้น  โดยร่วมมอืกบัทาง

   มหาวทิยาลัย Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอนิโดนีเซีย

   เพื่อศึกษาดูงานการใชง้านเคร่ือง Wet Spinning Machine และหารือ

   แนวทางการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ต่อไป 

3. ศึกษาค้นควา้ขอ้มลูต่างๆ  เชน่  เอกสารประกอบการขาย เคร่ืองขึ้นรูป

   เส้นใยแบบเปียกขนาดห้องปฎิบัติการยี่ห้อ FOURNE Laboratory and

    Pilot Wet Spintester ของ ประเทศเยอรมนี และการได้เขา้ไปศึกษา

   เคร่ืองขึ้นรูปเส้นใยฯ ณ ประเทศอนิโดนีเซีย (Universitas Islam 

   Indonesia: UII, Faculty of Industrial Technology, Yogyakarta,

   Indonesia) พร้อมกบัการเขา้ศึกษาเยี่ยมชมใน บริษัท ไทยเรยอน จ ากดั 

   (มหาชน) จงึได้มกีารออกแบบเคร่ืองให้มลัีกษณะเป็นเคร่ืองตามยาว 

   ตามขั้นตอนที่ต้องการที่สามารถผลิตเส้นใยวสิคอส เรยอน

      29.5.5  ค่าวตัถดิุบ/วสัดุต่างๆ ในการ 3 งวด 3 3 100.00    800,000       800,000       800,000        100.00     1. ผลิตเส้นใยวสิโคสเรยอนเป็นกระบวนการใชว้ตัถดิุบ วสัดุ และสารเคมี

ด าเนินงาน ค่าสารเคม ีวสัดุส้ินเปลืองต่าง ๆ    ในการละลายเยื่อเซลลูโลส กระบวนผลิตประกอบด้วยหลายขั้นตอน 

(กระบวนการฉดีเส้นใย)    ได้แก ่การแช(่Steeping) การกดอดั(Pressing) การหมกั(Ageing)

2. การศึกษาและออกแบบเคร่ืองมอืในการขึ้นรูปเส้นใยแบบสารละลาย

3. ออกแบบการใชอ้า่งล้างและปรับสภาพเส้นใยในขั้นพื้นฐาน

   และประกอบเขา้กบัส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

   29.6 ค่าวเิคราะห์ทดสอบผลรวมทั้งการปรับปรุง -             -             -             -         900,000       630,000       630,000        100.00     

        29.6.1 ค่าวเิคราะห์ทดสอบคุณสมบัติ 2 งวด 1 1 100.00    500,000       300,000       300,000        100.00      -

ของเยื่อในห้องปฏิบัติการ 

        29.6.2 ค่าวเิคราะห์ทดสอบคุณสมบัติ 4 งวด 3 3 100.00    400,000       330,000       330,000        100.00     1. วเิคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยเรยอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ของเส้นใยที่ได้    เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากชานออ้ยต่อไป และเตรียมวสิคอสและ

   การขึ้นรูป และทดสอบเส้นใย

2. จดัหา ทั้งเคร่ืองมอื อปุกรณ์ และสารเคมต่ีาง ๆ เชน่ Carbon

    disulphide: ของ Carlo erba, Sulfuric acid 98% ของ ACI Labscan, 

    Sodium hydroxide 50% ของ Gammaco เป็นต้น พื่อท าการเปล่ียน

    ลักษณะของเยื่อกระดาษเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง หรือตัดส้ันตาม

    ความต้องการในการน าไปใช้
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   29.7 ค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 1 เร่ือง/ 2 2 100.00    580,000       380,000       380,000        100.00     1. จดัท าขอ้ก าหนดและขอบเขตงาน ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

เชงิอตุสาหกรรม 2งวด    เชงิอตุสาหกรรม เพื่อสรรหาหน่วยงานร่วมมอืในการด าเนินงาน

2. พัฒนาเส้นใยจากชานออ้ย จากการศึกษาเบื้องต้น ได้รับขอ้มลู

   ความเป็นไปได้ทางด้านวตัถดิุบ

   29.8 จดัสัมมนาเผยแพร่ผลงาน 1 คร้ัง - - - 757,000       360,000       360,000        100.00     - เตรียมจดัการแสดงในงาน Thailand industry Expo 2017 ระหวา่งวนัที่ 

25-30 กรกฏาคม 2560  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อมิแพค เมอืงทองธานี 

ภายใต้แนวคิด "อตุสาหกรรม4.0 ขบัเคล่ือนอนาคตไทย"
30. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม - - - - 22,570,000  15,850,000  19,408,000   122.45    ผลการด าเนินงาน ของ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรม

คอมพาวนดแ์ละการแปรรูปพลาสตกิชีวภาพ คอมพาวนด์และการแปรรูปพลาสติกชวีภาพ  มดัีงนี้

   30.1 กจิกรรมการศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ 5. กลุ่ม - - -         700,000       700,000       500,000        71.43       1. จดัจา้ง ศูนยข์อ้มลูวจิยัตลาดอตุสาหกรรม สถาบันพลาสติกท าการศึกษา

ขอ้มลูพลาสติกชวีภาพ    รวบรวมขอ้มลูทางเทคโนโลย ีและนวตักรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

   ชวีภาพ จ านวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก ่บรรจภุัณฑ์   ยานยนต์ อปุกรณ์

   ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิค การแพทย ์และการเกษตร

2. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูทางด้านการพัฒนาเมด็พลาสติกและเทคนิค

    ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสิกชวีภาพ ทั้ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

   30.2 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏิบัติการ 200 คน 200 167 83.50      1,200,000     900,000       1,200,000     133.33     1. จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ในการขอรับรอง

เพื่อถา่ยทอดความรู้ด้านพลาสติกชวีภาพ    มาตรฐานพลาสติดชวีภาพ และการน าพลาสติกชวีภิาพไปใชง้าน 

   จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่

   หลักสูตรที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและการขอรับรองมาตรฐานพลาสติก

   ชวีภาพ จดัอบรมแล้ว จ านวน 3 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมอบรม 167 คน ดังนี้

                   คร้ังที่ 1 วนัที่ 27 ตุลาคม/2559 จ านวน 76 คน

                   คร้ังที่ 2 วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2559 จ านวน 41 คน

                   คร้ังที่ 3 วนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2560 จ านวน 50 คน  

   หลักสูตรที่ 2 การน าพลาสติกชวีภิาพไปใชง้าน ชวีภาพ จดัอบรม

   จ านวน 3 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมอบรม 167 คน ดังนี้

                   คร้ังที่ 1 วนัที่ 27 ตุลาคม/2559 จ านวน 76 คน

                   คร้ังที่ 2 วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2559 จ านวน 41 คน

                   คร้ังที่ 3 วนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2560 จ านวน 50 คน  
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   30.3 กจิกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก 15 - - #VALUE! 16,500,000   10,800,000   14,625,000   135.42     1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะท าการร่วมพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์    ชวีภาพ ร่วมกบั ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมคอมพาวนด์และแปรรูป

   พลาสติกชวีภาพ ซ่ึงมผู้ีผ่านการคัดเลือกจ านวน 19 ผลิตภัณฑ์

   ปัจจบุันอยู่ระหวา่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอมพราวน์ จากสูตรที่ได้รับการพัฒนา พร้อมทั้ง

ทดสอบคุณสมบัติและวเิคราะห์ทางด้านต้นทุน

   30.4 กจิกรรมการศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ 5 กลุ่ม - - - 1,000,000     1,000,000     800,000        80.00       1. ศึกษารวบรวมขอ้มลูด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิวศิวกรรม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน 5 กระบวนการขึ้นรูป ได้แก ่ฉดีพลาสติก เป่าถงุพลาสติก 

   เป่าขวดพลาสติก อดัรีดท่อหรือโปรไฟล์ และเทอร์โมฟอร์มมงิ  

2. ฉดีพลาสติกเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และเป่าถงุ-ขวดพลาสติก เพื่อวเิคราะห์

   การออกแบบผลิตภัณฑ์

3. ด าเนินการอดัรีดท่อ/โปรไฟล์ และเทอร์โมฟอร์มมงิ ในการศึกษารวบรวม

   ขอ้มลูทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิวศิวกรรม

   30.5 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อถา่ยทอด 100 คน 100 100 100.00    600,000       600,000       600,000        100.00     1. พัฒนาหลักสูตรและจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ จ านวน 2 หลักสูตร 

ความรู้ด้านการออกแบบ    หลักสูตรที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น จดัอบรมจ านวน

   3 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 89 คน ดังนี้

                   คร้ังที่ 1 วนัที่ 13/10/59 จ านวน 22 คน

                   คร้ังที่ 2 วนัที่ 29/11/59 จ านวน 37 คน

                   คร้ังที่ 3 วนัที่ 27/02/59 จ านวน 30 คน 

   หลักสูตรที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิวศิวกรรม จดัอบรม

   จ านวน 3 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 89 คน ดังนี้

                   คร้ังที่ 1 วนัที่ 14/10/59 จ านวน 22 คน

                   คร้ังที่ 2 วนัที่ 30/11/59 จ านวน 37 คน

                   คร้ังที่ 3 วนัที่ 28/02/59 จ านวน 30 คน 

                   คร้ังที่ 4 วนัที่ 29/03/60 จ านวน 21 คน

   30.6 ค่าบุคลากรและบริหารโครงการ 11 เดือน 9 9 100.00    2,570,000     1,850,000     1,683,000     90.97       จดัจา้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อร่วมด าเนินโครงการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

31. โครงการศูนยก์ารออกแบบและตรวจสอบ - - - - 47,640,000  37,159,200  33,465,000   90.06      ผลการด าเนินงาน ของโครงการศูนยก์ารออกแบบและตรวจสอบอตุสาหกรรม

อุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ตน้แบบ (สาขาอาหาร) ต้นแบบ   มดัีงนี้

   31.1 การด าเนินการเชา่พื้นที่ศูนย ์/ 1 เขตและ ร้อยละ 100 70 60 85.71      4,040,000     2,808,000     2,808,000     69.50       1. ส ารวจพื้นที่จดัต้ังศูนยฯ์ และหารือร่วมกบั ศภ.11 กสอ.จงัหวดัสงขลา

สาธารณูปโภค    การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอหาดใหญ่ และการประปาส่วนภูมภิาคหาดใหญ่

   ในการปรับปรุงสถานที่ในการจดัต้ังศูนยก์ารแยกและติดต้ังไฟฟ้า

   รวมทั้งการติดต้ังมเิตอร์ไฟฟ้า

2. ประกาศประกวดราคา จา้งเหมาปรับปรุงศูนย ์การออกแบบและตรวจสอบ

    อตุสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (Industrial Design and

    Inspection Center (Food sector)

3. จดัซ้ือครุภัณฑ์ วสัดุ อปุกรณ์ ห้องทดลอง ภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เพื่อใช้

   ในการด าเนินการ 

   31.2 การด าเนินการเชื่อมโยงขอ้มลูและสารสนเทศ ร้อยละ 100 70 55 78.57      7,500,000     5,250,000     2,930,200     55.81       1. ติดต้ังอปุกรณ์เครือขา่ย

ระหวา่ง 1 เขตเศรษฐกจิพิเศษกบัส่วนกลาง 2. จดัท าโปรแกรมบริหารจดัการห้องสมดุอเิล็กทรอนิกส์

3. จดัซ้ืออปุกรณ์ปรับปรุงระบบ IT และระบบเผยแพร่/เชื่อมโยงขอ้มลู

   ความรู้ (e-library)

   31.3 ประสัมพันธ ์ท า MOU กบัหน่วยงานร่วม ร้อยละ 100 70 30 42.86      2,500,000     1,750,000     1,300,000     74.29       1. ประชาสัมพันธรั์บสมคัรและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเขา้ร่วมโครงการ

ระบบส่ือสารต่างๆ เป็นต้น /1 คอลัมน์     โดยมสีถานประกอบการสนใจสมคัรเขา้ร่วม 9 ราย เหลืออกี 2 ราย

   อยู่ระหวา่งด าเนินการคัดเลือก

2. ประชมุหารือการด าเนินงานติดต่อหน่วยงานที่จะมาร่วมลงนาม MOU

    กบั คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยและองค์ HDC

     ในประเทศมาเลเซีย

   31.4 การจดัหาเคร่ืองมอืในการ Design and ร้อยละ/เคร่ือง 70 65 92.86      19,600,000   14,824,000   14,824,000   100.00     1. จดัท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมอื ในการ Design and

Inspection Inspection และด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แกไ้ขเพิ่มเติม จดัหาผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบ

ราคาตามรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองมอื และด าเนินการจดัซ้ือ

เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ คือ เคร่ืองมอืวคิราะห์หาปริมาณ

ธาตุโลหะพร้อมอปุกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission

Spectrometer, ICP-OES) เคร่ืองมอืยอ่ยสารระบบไมโครเวฟ (UltarWave

Microwave Digestion System)และเคร่ืองฟลูโอโรมเิตอร์ (Fluorometer)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

2. จดัอบรมสัมมนาการด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และด้านอาหารปลอดภัย จ านวน 2 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 105 คน

   31.5 ให้บริการทดสอบคุณภาพความปลอดภัยสินค้า ร้อยละ 100 70 68 97.14      11,500,000   10,772,800   10,772,800   100.00     1. ทดสอบตัวอยา่งอาหาร จ านวน 25 ตัวอยา่ง ในรายการวเิคราะห์

อาหารตามมาตรฐานสากล และการให้ค าปรึกษา /500    ปริมาณโลหะหนัก (สารหนู และตะกั่ว) และปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ครบวงจร ตัวอยา่ง    (Total aflatoxin)

2. ด าเนินการจดัท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมอื (TOR) 


จดัหาผู้ขายเพื่อเปรียบเทียบราคาตามรายการ และด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองมอื

วทิยาศาสตร์ 


3. ด าเนินการทดสอบตัวอยา่งอาหาร คร้ังที่ 2 จ านวน 192 ตัวอยา่ง 

ในรายการวเิคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (สารหนู และตะกั่ว) และปริมาณ

อะฟลาทอกซิน (Total aflatoxin)

   31.6 การติดตามและประเมนิผล ร้อยละ 100 70 66 94.29      2,500,000     1,754,400     830,000        47.31       1. จดัท ารายงานผลความกา้วหน้าในการด าเนินงานในแต่ละกจิกรรม 

/1 รายงาน    เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

   นวตักรรมเพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

2. จดัท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   เพื่อร่วมด าเนินงานกบัสถาบันอาหาร



3. จดัประชมุติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงานภายใต้

    โครงการเพื่อให้สามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 

    ที่ได้วางไว ้พร้อมกบัหาแนวทางป้องกนัในกรณีที่ไมส่ามารถ

    ด าเนินงานได้ตามแผน และจดัท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้

    บริหารของสถาบันอาหารและผู้บริหารกระทรวงอตุสาหกรรม


4. จดัจา้งที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมนิผลโครงการร่วมกบัสถาบันอาหาร
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก. ที่ :  1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู 
ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
32. โครงการสร้างจติส านึกเพ่ือเพ่ิมผลติภาพบุคลากร -            -            -            -         3,000,000    2,450,000    2,450,000    100.00    ผลการด าเนินงาน ของโครงการสร้างจติส านึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากร
และองค์กรภาคการผลติสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื และองค์กรภาคการผลิตสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื มดัีงนี้
   32.1 กจิกรรมสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ เร่ือง -            -            -            -         2,400,000    2,000,000     2,037,000    101.85    
“Productivity & Sustainability”
        32.1.1 พัฒนาเนื้อหาส่ือความรู้ที่จะน าไปเผยแพร่ รายการ 4 4 100.00     500,000       500,000       500,000       100.00    1. จดัประชมุนักวชิาการและทีมออกแบบเพื่อจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

   โดยสรุปจดัท าส่ือความรู้ในรูปแบบ Infographic จ านวน 4 ชิ้น คือ
   ชิ้นที่ 1 ประเมนิอตัราก าลังคน หรือ Manpower Audit  
   ชิ้นที่ 2 De-Carbonization  
   ชิ้นที่ 3 กา้วไปสู่ธรุกจิแห่งความยั่งยนืด้วย Sustainability

             Corporation Index 
2. จดัเตรียมเนื้อหาส าหรับ Infographic ชิ้นที่ 4 เร่ือง Big Data
3. จดัท า VDO Motion เร่ือง สร้างห่วงโซ่อปุทานแห่งความยั่งยนื
 โดยได้จดัท าสคริปต์เรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ในระหวา่งขั้นตอน Motion
 Graphic และลงเสียง VDO Motion

   32.1.2 เผยเเพร่ความรู้ผ่านส่ือ เชน่ ส่ือออนไลน,์ 4 คร้ัง 3 3 100.00     600,000       450,000       450,000       75.00      1. เผยแพร่ส่ือความรู้ เร่ือง สร้างห่วงโซ่อปุทานแห่งความยั่งยนื 
เวบ็ไซส์, วารสารออนไลน์    ผ่าน Social Media ต่าง ๆ ได้แก ่Facebook :  Sponsored 

   Post twitter, Pinterest, Website ของสถาบันฯ และ Google Plus
   32.1.3 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบปฏิบัติ 3 คร้ัง/ 2 1 50.00       1,300,000    1,050,000     1,087,000    83.62      1. จดัสัมมนา เร่ือง “บริหารจดัการคนและองค์กรแบบ Right Size.. 
ที่ดีด้านการเพิ่มผลิตภาพและด้านการบริหารจดัการ 200 คน 150 418 278.67        Right Time…Right Skill ขบัเคล่ือนองค์กรไทยสู่ 4.0” เมื่อวนัที่   
ในกรุงเทพฯ    23 พฤศจกิายน 2559 ณ  ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวนันา 

   รามาดา ถนนสุรวงศ์ จ านวนผู้เขา้ร่วมสัมมนา 93 คน (49 องค์กร)

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

2. จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวขอ้ “เพิ่มขดีความสามารถด้าน
    ผลิตภาพเพื่อขบัเคล่ือนองค์กรสู่อตุสาหกรรม 4.0” (Sustainable
    Productivity pabilities toward Industry 4.0) ระหวา่งวนัที่ 23 - 
    24 มนีาคม 2560 ณ ศูนยป์ระชมุนานาชาติคุ้มค า จงัหวดัเชยีงใหม่
     มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรม 325 คน (46 องค์กร)
2. จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวขอ้ “เพิ่มขดีความสามารถ
   ด้านผลิตภาพเพื่อขบัเคล่ือนองค์กรสู่อตุสาหกรรม 4.0” 
   (Sustainable Productivity Capabilities toward Industry 

   4.0) ระหวา่งวนัที่ 23 - 24 มนีาคม 2560 ณ ศูนยป์ระชมุนานาชาติ

   คุ้มค า จงัหวดัเชยีงใหม ่ มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรม 325 คน (46 องค์กร)
   32.2 ค่าใชจ้า่ยส านักงานในการประสานงาน จดัหา -            -            -            -         600,000       450,000       413,000       9.18        

ประมวลผล  สรุปผล และรายงานผล

        32.2.1 จดัจา้งเจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ 12 คร้ัง 9 8 88.89       480,000       360,000       330,000       91.67      1. จดัจา้งเจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ เพื่อเตรียมขอ้มลู ประชมุ

   ร่วมกบัผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อท าความเขา้ใจโครงการ วางแผน และ

   มอบหมายความรับผิดชอบงาน

2. จดัท า Action Plan ภาพรวมกจิกรรมปี 2560

3. ประชมุติดตามความคืบหน้าตามแผนงานประจ าเดือน

4. จดัท ารายงานประจ าเดือน 

       32.2.2 ค่าการส่ือสาร วสัดุใชส้อย 12  คร้ัง 9 8 88.89       120,000       90,000         83,000        92.22       -
33. โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิม -            -            -            -         1,000,000    1,000,000    1,000,000    100.00    ผลการด าเนินงาน ของ โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่ม

ผลติภาพเพ่ือการเตบิโตอยา่งยั่งยนื ผลิตภาพเพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยนื  มดัีงนี้

   33.1 วางแผนเตรียมการ รับสมคัรและประชาสัมพันธ์ -            -            -            -         255,000       255,000       255,000       100.00

โครงการ (กอ่น-หลัง)
        33.1.1 วางแผนเตรียมการ รับสมคัร 1 รายการ 1 1 100.00     160,000       160,000       160,000       100.00    1. ศึกษาขอ้มลู ประชมุ วางแผน ออกแบบหลักสูตร

2. วางแผนการประชาสัมพันธ ์/ รับสมคัรเขา้โครงการ 

        33.1.2 ประชาสัมพันธแ์ละจดัท าส่ือ 3 รายการ 3 3 100.00     15,000        15,000         15,000        100.00     - จดัท าส่ือเผยแพร่ความรู้และความกา้วหน้าการด าเนินโครงการ

   ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ อาทิ ส่ิงพิมพ์ เวบ็ไซต์ และ Social Media

   ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

        33.1.3 การคัดเลือกองค์กรเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม 40 ราย 40 47 117.50     80,000        80,000         80,000        100.00    1. คัดเลือกองค์กรเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

    โดยมผู้ีสนใจเขา้ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 47 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี

   33.2 จดัสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ 40 ราย 40 47 117.50     418,000       418,000       418,000       100.00    1. จดัสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้

เร่ือง การจดัการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร     เพื่อการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เมื่อวนัที่ 17-19 มกราคม 2560 

และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการจดัการความรู้    ณ โรงแรมจสัมนิ ห้องซากรุะ ชั้น L มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนา 47 คน 

   จาก 15 องค์กรที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ รวม 47 คน 

2. จดัศึกษาดูงาน บริษัท โออชิ ิเทรดด้ิง จ ากดั จงัหวดัปทุมธานี

   ซ่ึงเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร

    มผู้ีเขา้ร่วมศึกษาดูงาน 44 คน  

   33.3 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกจิกรรม COPs 30 ราย 30 44 146.67     129,000       129,000       129,000       100.00     - จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการสร้างและขยายฐาน

   องค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยนื เมื่อวนัที่ 

   28 กมุภาพันธ ์2560  ณ ห้องซากรุะ ชั้น L โรงแรมจสัมนิ มผู้ี

   เขา้ร่วมงานจ านวน 44 คน โดยผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจ

   ในการจดังาน คิดเป็นร้อยละ 83.5  มรีะดับความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็น

   ร้อยละ 2.39 และมคีวามเห็นวา่จะน าความรู้ไปใชใ้นการท างาน

   ระดับ 7.92 จากระดับ 10

   33.4 บริหารโครงการ ประสานงาน จดัหา ประมวลผล 6 คร้ัง 6 6 100.00     198,000       198,000       198,000       100.00    1. ประชมุกบันักวชิาการเพื่อวางแผนโครงการปี 2559

2. เตรียมขอ้มลูส าหรับประชาสัมพันธโ์ครงการ

3. ประสานงานกบัผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ

4. ประชมุกบันักวชิาการเพื่อก าหนดเนื้อหาการจดักจิกรรม COPs

5. จดัท ารายงานสรุปผลการจดักจิกรรม COPs 

6. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ PFKM ปี 2560

7. จดัท ารายงานประจ าเดือน
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
                           2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก. ที่ :  1.3 สง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น

                     
                     2.4 สนับสนุนการจดัตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนยก์ารออกแบบและตรวจสอบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลติ 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
34. โครงการยกระดบัการผลติหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือ -            -            -            -      21,767,600  -             88,400        18.93     ผลการด าเนินงาน ของโครงการยกระดับการผลิตหัตถอตุสาหกรรมภาคเหนือ
ตอนบน 1 สู่ฐานการผลติเชิงสร้างสรรค์ ตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชงิสร้างสรรค์ มดัีงนี้
  34.1 กิจกรรมยกระดบัการผลติหัตถอุตสาหกรรมเชิง 18,493,500   - 88,400        18.93      
สร้างสรรค์สอจ.เชียงใหม่
  34.1.1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -            -            -            53 4,500,000    - - -  - จดัจา้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น่ามนต์ 99 ด าเนินโครงการเมื่อวนัที่ 16 พค. 60
เชงิสร้างสรรค์กลุ่มอตุสาหกรรม Fashion งบประมาณการจา้ง 4,075,653 บาท ระยะเวลา 120 วนั
   (1) อบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต 100 ราย 100 ราย 106 ราย 106 500,000       - - -  - จดัฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรม Fashion  เมื่อวนัที่ 19 - 22 มยิ.60

ณ โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนด์ววิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่และศึกษาดูงาน
ด้านแฟชั่น ณ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ เอเชยีทีค และโชวรู์ม แบรนด์ขวญัขา้ว 
ห้างสรรพสินค้า เอม็คอเทีย และศูนยส์ร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)  
กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 22-22 มยิ.60

   (2) ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 100 ราย 100 ราย -            -      -            -             -            -         - อยู่ระหวา่งเตรียมการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ชดัเจนสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ที่ชดัเจนสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง เมื่อวนัที่ 6-7 กค.60 ณ โรงแรม

เชยีงใหมแ่กรนด์ววิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกเพื่อยกระดับการพัฒนา 100 ผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์ - - 4,000,000    - - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
ผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

                     1.6  พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

  34.1.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4,500,000    
เชงิสร้างสรรค์กลุ่มอตุสาหกรรม Gift & Life Style
   (1) อบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต 100 ราย 100 ราย 102 ราย 102.00 500,000       - - -  - จดัฝึกอบรมการสร้างสรรค์ออกแบบและแนวคิดในการพัฒนาอตุสาหกรรม 

Fashion เมื่อวนัที่ 14 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมเชยีงใหม ่แกรนด์ววิ 
อ. เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่และศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนา
Gift & Life Style ณ ศูนยส์ร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ห้างสรรพสินค้า 
พารากอน เอเชยีทีค หอศิลป์ร่วมสมยั ร้านนารายา บริษัท อเีกยีจ ากดั 
กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 15-16 มยิ.60

   (2) ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 100 ราย -            -            -      -            -             -            -         - อยู่ระหวา่งเตรียมการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ชดัเจนสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง เมื่อวนัที่ 4-5 กค.60 ณ โรงแรม

เชยีงใหมแ่กรนด์ววิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกเพื่อยกระดับ 100 ผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์ - - 4,000,000    - - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  34.1.3) บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 4,500,000    - - -  - จดัจา้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุดฟ้าสยาม ด าเนินกจิกรรม เมื่อวนัที่ 

18 พฤษภาคม 2560 งบประมาณการจา้ง 3,899,000 บาท ระยะเวลา 90 วนั
   (1) อบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 100 ราย -            -            -      3,000,000    - - -  - จดัฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 1 คร้ัง 
ในอตุสาหกรรม เมื่อวนัที่ 16 - 18 มถินุายน 2560 ณ อลัไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จงัหวดัเชยีงใหม ่

 โดยมผู้ีประกอบการเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 100 ราย
  (2) ศึกษาดูงาน 100 ราย 100 ราย - - 1,500,000    - - -
  34.1.4) เชื่อมโยงน าผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ 4,526,500     - จดัจา้ง บริษัท แดส์ไร้ท์ ครีเอทีฟ จ ากดั ด าเนินกจิกรรม เมื่อวนัที่ 16 พค.60 
เขา้สู่ตลาดที่เหมาะสม งบประมาณการจา้ง 4,066,629 บาท  ระยะเวลา 120 วนั
  (1) จดังานแสดงสินค้าในประเทศ 1 คร้ัง - - - 2,000,000    - - -  - 
  (2) จดักจิกรรมเชื่อมโยงหรือร่วมงานแสดงสินค้า 2 คร้ัง - - - 2,526,500    - - - 1) อยู่ระหวา่งเตรียมการจดักจิกรรม Lanna Creative Transformation
ในต่างภูมภิาค  Pavilion ภายในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ อมิแพค 

เมอืงทองธานี ในวนัที่ 25- 30 กค.60
2) อยู่ระหวา่งเตรียมการจดักจิกรรม Lanna Creative Transformation
Roadshow ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยก์ารค้า เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา ในวนัที่ 9-14 สค.60

  34.1.5) ค่าบริหารโครงการ - - - - 467,000       - 88,400        18.93       - เบิกค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
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  34.2 กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์เซรามิกเพ่ือการ 3,274,100    -             -            -        
สง่ออก (The Clay Village) สู่ตลาดสากล สอจ.ล าปาง
 จา้งเหมาบริหาร 3,274,100    -              -             -         
  34.2.1 ส ารวจขอ้มลูเซรามกิของจงัหวดัภาคเหนือตอน - - - - - - - -  - ลงนามจา้งเหมา บริษัท ทริพเปิล-เอ ควอลิต้ี เซนเตอร์ จ ากดั เพื่อด าเนิน
บน 1 ตลอดห่วงโซ่อปุทาน โครงการ เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 
  34.2.2 ประชาสัมพันธเ์ปิดตัวโครงการ จดัแสดงสินค้า 40 ราย 40 ราย 41 ราย 102.50  - - - -  -จดัสัมมนาเปิดตัวโครงการมผู้ีเขา้ร่วม 117ราย และรับสมคัรคัดเลือกผู้เขา้ร่วม
รับสมคัรและคัดเลือกผู้เขา้ร่วมโครงการ โครงการ จ านวน 41 ราย เมื่อวนัที่ 1 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมเวยีงลคอร 
  34.2.3 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกด้านการ - - - - - - - -  - จดัฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการให้แกผู้่เขา้ร่วมโครงการ ระหวา่งวนัที่ 11-13
ออกแบบ การผลิต การตลาด มถินุายน 2560ณ โรงแรมบุษยน์้ าทอง จงัหวดัล าปาง ผู้เขา้ร่วมจ านวน 45ราย

จ านวน 3 คร้ัง  ในหัวขอ้ 
1. เทคนิคการผลิตเพื่อลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิต 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นรูปแบบนวตักรรมเชงิสร้างสรรค์ที่มมีลูค่า
เพิ่มขึ้น 
3. เทคนิคและการวางแผนด้านการตลาดสินค้าเซรามกิทั้งในและต่างประเทศ 

  34.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมใ่ห้มคุีณภาพ 40 ราย 40 ราย 41 ราย 102.50  - - - -  - อยู่ระหวา่งท าการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม ่ให้กบั
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน เพื่อเขา้สู่กระบวนการขอรับ ผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 41 ราย เพื่อขอรับการรับรอง มผช.
การรับรอง มผช.
  34.2.5 งบประมาณเหลือจา่ยจากค่าจา้งเหมาบริการ - - - - 124,100       - - -  - 

35 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพสนิค้าเกษตรและอาหาร 28,461,500  -             -            -        
ปลอดภัย สอจ.เพชรบุรี
  35.1 พัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาห- 23,239,900  
กรรมแปรรูปการเกษตรในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2
   (1) ถา่ยทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการด้านการพัฒนา 150 ราย - - - 622,400       - - -  1. ได้รับการอนุมติัโครงการ จากผู้วา่จงัหวดัเมื่อวนัที่ 31 พค.60
ผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมเชงิ  2. จดัท าขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เสนอคณะกรรมท างาน
สร้างสรรค์ และด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP  ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบิราชการประจ าปีงบประมาณของจงัหวดั /
 : Manufacturing Practice) กลุ่มจงัหวดั โดยคณะท างานฯ ให้ตรวจสอบและปรับ TOR 
    (2) ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 60 ราย - - - 163,800       - - -
และเกษตรแปรรูป (Best Practice)
   (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์หใมด้่วยเทคโนโลยแีละนวตัถกรรม - - - - 12,387,500   - - -
เชงิสร้างสรรค์ และการพัฒนาระบบการจดัการสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิต (GMP)
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    3.1 พิธเีปิดโครงการ และลงนามบันทึกขอ้ตกลง
    3.2 พัฒนาผลิตถณัฑ์ใหมใ่ห้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 19 ผลิตภัณฑ์ - - - - - - -
    3.3 ตรวจวเิคราะห์ความปลอดภัยและคุณค่าทาง 19 ผลิตภัณฑ์ - - - - - - -
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ใหมต่ามหลักเกณฑ์
   3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมต้่นแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ 5,700 ชดุ - - - - - - -
ใหมต้่นแบบ
   3.5 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ระบบ(GMP) - - - - - - -
  (4) อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 57 ราย - - - 800,800       - - -
  (5) พัฒนาบรรจภุัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 2,850,000    - - -
    5.1 ออกแบบบรรจภุัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 19 แบบ - - - - - -
19 ผลิตภัณฑ์
    5.2 ผลิตบรรจภุัณฑ์ตนแบบ 5,700 ชดุ - - - - - -
  (6) จดังานแสดงสินค้าและนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 คร้ัง - - - 6,196,000    - - -
และแปรรูปการเกษตร
   6.1 จดังานแสดงสินค้าเกี่ยวกบัอาหารและเกษตรแปรรูป - - - - - - - -
ภายในประเทศ
   6.2 ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป - - - - - - - -
ในต่างประเทศ
  (7) จดัสัมมนาเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง - - - 118,500       - - -
  (8) ค่าบริหารโครงการ - - - - 100,900       - - -
  36.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs - - - - 5,221,600     - อยู่ระหวา่งประชาสัมพันธเ์ชญิชวนสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ
และวสิาหกจิชมุชน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั
อยา่งยั่งยนื
   35.2.1 เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการตลาด 60 ราย - - - 997,600       - - -
   (1) อบรมพัฒนาทักษะ E-Commerce การขายระบบ - - - - - - - -
ออนไลน์
   (2) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดเชงิลึกในประเทศ - - - - - - - -
เพื่อนบ้าน
   (3) อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิต การบริหาร - - - - - - - -
จดัการด้านการเงินและการบัญชี
   (4) อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ - - - - - - - -
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   365.2.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 30 ราย - - - 4,170,400    - - -
และวสิาหกจิชมุชน โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึก
ใน 7 แผนงาน
   35.2.3 ประชมุสัมมนาเพื่อสรุปและประเมนิ - - - - 53,600        - - -
ผลการด าเนินโครงการ
36. โครงการสง่เสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ - - - 5,300,600    -             3,035,100    57.26     
และสิ่งแวดลอ้มโดยการมีสว่นร่วม สอจ.แม่ฮอ่งสอน
    กิจกรรม สร้างศักยภาพเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ 5,300,600    -             3,035,100    57.26
แปรรูปแมฮ่่องสอนสู่ตลาดสากล
  36.1 จา้งเหมาบริการ - - - 4,999,000    -             2,999,400    60.00 จา้งเหมา บริษัท ยนต์แสงไทย 2528 จ ากดั 4.9990 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการ 

โดยลงนามสัญญาจา้งเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560    36.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ให้กบั
ผู้ประกอบการ และจดัท าบรรจภุัณฑ์ที่เหมาะสมและ
เป็นที่สนใจต่อผู้บริโภค
   (1) ถา่ยทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 100.00 - - - -  - จดัการถา่ยทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์

และบรรจภุัณฑ์ แกก่ลุ่มเป้าหมาย ระหวา่งวนัที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมอมิพีเรียลธารา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
ครั้งที่ 1  เร่ือง Humen Resource Managementการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรที่ 21 และ เร่ืองกระบวนการสรรหา และคัดเลือกในยคุไทยแลนด์ 4.0
ครั้งที่ 2 เร่ือง Procurement ความส าคัญของการจดัซ้ือจดัหากระบวนการผลิต
สินค้าและบริการ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้าตามหลัก ABC analysis
การก าหนดระดับสินค้าปลอดภัย Safety Stock 
ครั้งที่ 3 เร่ืองTechonology Development Techonology ในอตุสาหกรรม
กาแฟไทย การพัฒนาคุณภาพกาแฟไทยการน าองค์ความรู้มาสร้าง innovation
และปัญหาในการพัฒนาคุณภาพกาแฟของบ้านเรา และแนวทางพัฒนากาแฟ
ไทยต่อจากนี้ ในจดุยนืของผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ค่ัว ตัวเล็กๆ
ครั้งที่ 4 เร่ือง Design Packaging ทิศทางและแนวโน้มบรรจภุัณฑ์กาแฟใน
ปัจจบุัน/ขอ้มลูเกี่ยวกบั ขอ้ก าหนดการออกแบบบรรจภุัณฑ์ตามมาตรฐาน อย., 
การวเิคราะห์บรรจภุัณฑ์เดิม ควบคู่กบัลักษณะผลิตภัณฑ์ 

   (2) พัฒนาบรรจภุัณฑ์ 10 ราย/ 10 ราย/ 10 ราย/ 100.00 - - - -  - คัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาบรรจภุัณฑ์ 10 ราย 
10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหวา่งการออกแบบและจดัท าบรรจภุัณฑ์ต้นแบบ

  36.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านมาตรฐานและผลักดัน 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 100.00 - - - -  - คัดเลือก กลุ่มวสิาหกจิชมุชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษ บ้านแมอ่คูอหลวง 
ให้เกดิสถานประกอบการต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการพัฒนาด้านมาตรฐาน
แปรรูปแมฮ่่องสอนที่ใชร้ะบบมาตรฐานสากล
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  36.3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกดิเครือขา่ยผู้เกี่ยวขอ้ง - - - - - - - -
กบัการประกอบการผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแมฮ่่องสอน
เพื่อเชื่อมโยงให้เกดิความเขม้แขง็พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ 
และจดัท าระบบฐานขอ้มลู เวบ็ไซด์
   (1) ประชมุเพื่อสร้างกลุ่ม Cluster 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 100.00 - - - -  - จดัประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อให้เกดิกลุ่มเครือขา่ย (Cluster) ระหวา่งวนัที่ 

27 – 28 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมอมิพีเรียลธารา  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
   (2) ศึกษาดูงาน 50 คน 50 คน 56 คน 112.00 - - - -  - น าผู้ประกอบการเขา้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนยว์จิยัเกษตรหลวงเชยีงใหมแ่ละ

 HillKoff Learning Space ระหวา่งวนัที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560
   (3) จดัท าระบบเวบ็ไซด์และฐานขอ้มลู 1 ระบบ - - - - - - -  - จดัเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห์ และออกแบบ ระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศ 

รูปแบบ และเนื้อหาของขอ้มลูที่ได้รับมาจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก าหนดรูปแบบ
ที่จะน าเสนอบนเวป็ไซด์ และน าเสนอรูปแบบดังกล่าว ให้ผู้วา่จา้งและตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกนัพิจารณากอ่นด าเนินการจดัท าขอ้มลูน าเสนอเวป็ไซด์

  36.4 ส่งเสริม สนับสนุน การทดสอบตลาดให้กบัผลิตภัณฑ์ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00  -ร่วมงานแสดงสินค้า คร้ังที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 23 มถินุายน –2 กรกฎาคม 2560
ที่ได้เขา้ร่วมโครงการ รวม 10 วนัณ ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา  เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทดสอบตลาด จ.เชยีงใหม่
  36.5 ประชาสัมพันธก์จิกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เขา้ร่วม - - - - - - - -
โครงการในภาพรวมของจงัหวดั
   (1) จดัท า VDO CD 100 แผ่น - - - - - - -
   (2) จดัท ารูปเล่มไดเร็กทรอร่ี 300 เล่ม - - - - - - -
   (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารทางสถานีโทรทัศน์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 - - - -  - สัมภาษณ์สดรองผู้วา่ราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน (นายส าเริง ไชยเสน) 

และอตุสาหกรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน(นางสายชล การีพจน)์ ในรายการคุยขา่ว
สิบโมง ทางสถานีวทิยโุทรทัศน์กองทัพบกชอ่ง 5 เมื่อวนัที่ 20 มถินุายน 2560 

   (4) จดัท าส่ือประชาสัมพันธผ่์านชอ่งทางออนไลน์ 3 ชอ่งทาง - - - - - - -
   (5) น าส่ือมวลชนลงพื้นที่จดัท าสารคดี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 - - - -  - จดัท าสกู๊ปกาแฟแมฮ่่องสอน กาแฟดีที่ป่าของพ่อ เพื่อออกอากาศทางสถานี

วทิยโุทรทัศน์กองทัพบกชอ่ง 5  เมื่อวนัที่ 14 มถินุายน 2560
   (6) จดังานประชาสัมพันธส์รุปผลโครงการ และประชมุ 1 คร้ัง - - - - - - -
เพื่อบูรณาการต่อยอดการพัฒนากาแฟ
  36.6 ค่าบริหารโครงการ - - - - 44,400        - 35,700        80.41
  36.7 งบประมาณเหลือจา่ยจากค่าจา้งเหมาบริการ - - - - 257,200       - - -
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม





ยทุธ์ฯ 20ปี ยทุธ์ฯ จัดสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทัง้ปี แผน 9 เดือน เบกิจ่าย 9 เดือน ร้อยละ
1. โครงการพฒันากลไกการบริหารจดัการวัตถอุนัตรายทางอตุสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.1 4,444,000       1,397,550     1,397,550      100     
2. โครงการพฒันาระบบคลังขอ้มูลความปลอดภัยโรงงาน 2 2 (15) 2 2.1 4,805,000       1,234,875     1,234,875      100     
    (Industrial Safety Data Warehouse)
3. โครงการพฒันาระบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ เคร่ืองจกัรเอกชน 2 2 (15) 2 2.1 3,073,000       1,729,000     1,729,000      100     
   แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
4. โครงการพฒันาระบบศูนยก์ลางขอ้มูลโรงงานอตุสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.1 4,883,000       2,639,250     1,468,800      56       
   (Factory information CenterSystem : FICs) แขวงทุง่พญาไท 
   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
5. โครงการพฒันาระบบการอนุญาต วัตถอุนัตราย ณ จดุเดียว 2 2 (10) 2 2.1 20,702,200      7,094,600     2,027,000      29       
   แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
6. โครงการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพือ่รองรับการลงทุน 2 2 (10) 2 2.3 4,583,600       3,129,825     1,946,625      62       
   (จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ น่าน แพร่ ล าปาง ล าพนู และนครพนม)
7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรของวิสาหกจิขนาดกลาง 2 2 (2) 2 2.5 13,114,800      6,531,006     6,531,006      100     
    และขนาดยอ่ม

8. โครงการส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบกจิการโรงงานด้านการจดัการ 5 5 (1) 2 2.5 7,892,200       4,279,700     4,279,700      100     
   กากอตุสาหกรรม
9. โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการกากของเสีย 5 5 (1) 2 2.5 3,862,000       2,421,474     1,641,833      68       
   อตุสาหกรรมทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์
10. โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายโุรงงานทีข่าดการจดัการ 5 5 (1) 2 2.5 24,660,100      11,270,000   11,270,000     100     
     กากอตุสาหกรรม
11. โครงการส่งเสริมการจดัท าท าเนียบการปลดปล่อย 5 5 (1) 2 2.5 2,922,600       2,062,500     1,512,500      73       
     และเคล่ือนยา้ยมลพษิ

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)
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ยทุธ์ฯ 20ปี ยทุธ์ฯ จัดสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทัง้ปี แผน 9 เดือน เบกิจ่าย 9 เดือน ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

12. โครงการพฒันากฎหมายและกลไกในการก ากบัดูแลโรงงาน 5 5 (1) 2 2.5 4,792,200       2,782,625     2,176,375      78       
     อตุสาหกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
13. โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 5 (5) 3 3.2 25,249,600      13,130,688   13,130,688     100     
14. โครงการบริหารจดัการขอ้มูลกา๊ซเรือนกระจกภาคอตุสาหกรรมปีที ่1 5 5 (5) 3 3.2 9,905,000       4,410,000     2,115,000      48       
15. โครงการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 2 2 (10) 3 3.5 57,295,300      32,914,202   28,110,852     85       
     ภาคอตุสาหกรรม

รวมทัง้สิ้น 192,184,600   97,027,294  80,571,803    83.04  
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตา่งๆ ให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการประกอบธรุกิจอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการพัฒนากลไกการบริหารจดัการวตัถุอันตราย 2 คู่มือ 2 2 100 4,444,000 1,397,550 1,397,550 100 ผลการด าเนินงาน
ทางอุตสาหกรรม งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มลูของสารเคมทีี่มอียู่แล้วของไทย เพื่อจ าแนกกลุ่ม
    ตามลักษณะความเป็นอนัตราย
3. จดัท าหลักเกณฑ์ในการจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารเคม ีโดยอา้งองิ
    ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนั
    ทั่วโลก (GHS) ฉบับปัจจบุัน
4. จดัท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจดัล าดับความส าคัญของสารเคมทีี่ควร
    เฝ้าระวงัของประเทศไทย โดยศึกษาหลักการ ขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ 
    และระบบการบริหารจดัการสารเคมทีี่ควรมกีารเฝ้าระวงัในต่างประเทศ 
    ได้แก ่สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญีปุ่่น

งบลงทุน
2. โครงการพัฒนาระบบคลงัข้อมูลความปลอดภัย 3 2 2 100 4,805,000 1,234,875 1,234,875 100 ผลการด าเนินงาน
โรงงาน (Industrial Safety Data Warehouse) ระบบ งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ศึกษา วเิคราะห์ รวบรวมความต้องการ (Requirements) และออกแบบ
ระบบฐานขอ้มลูความปลอดภัยโรงงาน จ านวน 3 ระบบงาน คือ
    - ระบบฐานขอ้มลูความปลอดภัยสารเคมี
    - ระบบฐานขอ้มลูความปลอดภัยกา๊ซอตุสาหกรรม
    - ระบบฐานขอ้มลูภาชนะรับแรงดัน
3. ศึกษา วเิคราะห์ รวบรวมความต้องการ (Requirements) และออกแบบ
ต้นแบบ (Prototype) ระบบคลังขอ้มลูด้านความปลอดภัยโรงงาน ที่มกีาร
เชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูความปลอดภัยของโรงงาน ของ กรอ. อกี 9 ระบบ
(เดิมม ี6 ระบบงาน)

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

96



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

3. โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ 1 3 3 100 3,073,000 1,729,000 1,729,000 100 ผลการด าเนินงาน
เครื่องจกัรเอกชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2. ศึกษารวบรวมตรวจสอบและวเิคราะห์ความต้องการ

3. วเิคราะห์ ออกแบบระบบโดยใขเ้คร่ืองมอื Unified Modeling Language
   (UML) และพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)

4. โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางข้อมูลโรงงาน 1 2 2 100 4,883,000 2,639,250 1,468,800 55.65 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรม (Factory information Center ระบบ งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
System : FICs) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 2. ระหวา่งศึกษาและจดัท าสถาปัตยกรรมองค์กร ของ กรอ.
กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 3. ระหวา่งศึกษากระบวนการพิจารณาอนุญาต การก ากบัดูแลโรงงาน

    อตุสาหกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
4. ศึกษาและเปรียบเทียบประเภทโรงงานอตุสาหกรรมกบัประเภทมาตรฐาน
    อตุสาหกรรมของไทยและสากล 
5. วเิคราะห์และออกแบบระบบศูนยก์ลางขอ้มลูโณงงานอตุสาหกรรม 
    ให้สอดคล้องกบักฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและกฎหมาย
    อเิล็กทรอนิกส์
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงบประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   R    แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 พัฒนาประสิทธภิาพและมลูค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตา่งๆ ให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการประกอบธรุกิจอุตสาหกรรม
                   2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
งบลงทุน
5. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาต วตัถุอันตราย 1 2 2 100 20,702,200 7,094,600 2,027,000   28.57      ผลการด าเนินงาน
ณ จดุเดยีว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
 2. อยู่ระหวา่งก านหดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน

3. อยู่ระหวา่งทบสอบระบบอนุญาตวตัถอุนัตราย ณ จดุเดียว ภายใต้
    ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพ 6 4 4 100 4,583,600 3,129,825   1,946,625   62          ผลการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการลงทุน (จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์น่าน จงัหวดั งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
แพร่ ล าปาง ล าพูน และนครพนม) 2. ศึกษาพื้นที่โดยใชข้อ้มลูปฐมภูม ิหรือขอ้มลูทุติยภูมทิี่เกี่ยวขอ้งเป็น
    ปัจจบุัน ด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อมสภาพของการพัฒนา

   อตุสาหกรรม เพื่อประกอบการรับฟังความเห็น
3. ศึกษาพื้นที่เชงิลึก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเหมาะสมของพื้นที่
    ประเภทอตุสาหกรรม ความสามารถและศักยภาพในการรองรับ
    โรงงาน ขอ้มลูการเชื่อมโยงในพื้นที่อตุสาหกรรมระหวา่งจงัหวดั 
    ระบบการก าจดัมลพิษ ศักยภาพการจดัการความเหมาะสมทางสังคม
    เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้ง
    และจดัท าที่ศึกษาให้อยู่ในรูปของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
    (Gergraphic Information System) รองรับการท างานร่วมกบั
    โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เชื่อมโยงกบัระบบฐานขอ้มลูGIS
    และขอ้มลูผังเมอืง เพื่อก าหนดพื้นที่เหมาะสมและมศัีกยภาพ
    ในการพัฒนาอตุสาหกรรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

4. ประชมุสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

    แนวทางและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของจงัหวดั มผู้ีเขา้ร่วมประชมุ ได้แก่

    ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน และประชาชน

    ทั่วไปที่สนใจ ดังนี้

    - 21 ม.ีค.60 ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช อ.เมอืง จ.น่าน

    - 22 ม.ีค.60 ณ ห้องนครา แอนไนนท์ โรงแรมแพร่นครา 

      อ.เมอืง จ.แพร่

    - 23 ม.ีค.60 ณ ห้องเวยีงค า โรงแรมล าปางเวยีงทอง 

      อ.เมอืง จ.ล าปาง

5. ประเมนิศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความเหมาะสมโดยใชเ้คร่ืองมอื

    ทางเศรษฐกจิ-สังคมที่เหมาะสม

6. จดัท าแผนพัฒนาพื้นที่อตุสาหกรรมของจงัหวดัตามยทุธศาสตร์ 

   ที่มคีวามเชื่อมโยงกบัพื้นที่เศรษฐกจิ โครงขา่ยคมนาคม ขนส่ง

   และโครงสร้างพื้นฐานที่มผีลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน 

   เพื่อให้เกดิการบูรณาการในการใชพ้ื้นที่
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงบประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจกัรของวสิาหกิจ 500 ราย/ 2 2 100 13,114,800 6,531,006 6,531,006 100 ผลการด าเนินงาน
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1,000 งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

ราย/เครื่อง 2. จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจกัร โดยตรวจสอบและจดัท ารายงาน
   การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรเอกชน
3. อยู่ระหวา่งประเมนิผลตัวชี้วดัตามโครงการ
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมคัรคัดเลือก การเชญิชวนองค์กรและ
   ประชาสัมพันธโ์ครงการในรูปแบบของส่ือต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่
   และภาคอตุสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

ปัญหา-อุปสรรค
   -
ข้อเสนอแนะ
   -

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั  R5.ดา้นการสร้างการเตบิโตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
แผนงานงบประมาณจดัสรร : แผนงานพื้นฐาน แผนงานยทุธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.1 บริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
8. โครงการสง่เสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงาน 7,892,200 4,279,700 4,279,700 100
ดา้นการจดัการกากอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงาน
   8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชป้ระโยชน์ 35 2 2 100 3,905,100 1,970,250 1,970,250 100 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
กากของเสีย โรงงาน งวดงาน งวดงาน 2. จดัท าหลักเกณฑ์การจดัการของเสียตามหลัก 3Rs และเกณฑ์การ

ประเมนิการใชป้ระโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill)
แบ่งประเภทกจิกรรมเป็นกจิกรรมกลุ่มยอ่ย (small group activity) 
ที่ด าเนินการเฉพาะบางส่วนของโรงงาน และกจิกรรมทั่วทั้งโรงงาน
3. เชญิชวนโรงงานเขา้ร่วมและคัดเลือกโรงงานที่มคีวามพร้อมเขา้ร่วม
โครงการได้ 37 โรงงาน ท าบันทึกขอ้ตกลง(MOU) กบัผู้เขา้ร่วมโครงการ
4. จดัท าแผนการจดักจิกรรม 3Rs /Zero Waste to Landfill ส่งเสริม
การจดัการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และการมุ่งสู่การใช้
ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill)
5. เขา้โรงงานคร้ังที่ 1 โดยจดัผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้การประเมนิและ
การวเิคราะห์การสูญเสีย การจดัท าแผนการลดการสูญเสีย และการจดัการ
ของเสียเร่ิมต้ังแต่ 27 ก.พ.60-ปัจจบุัน(30 ม.ีค.60)
6. เขา้โรงงานคร้ังที่ 2 โดยจดัให้มผู้ีเชี่ยวชาญเพื่อให้ค าแนะน าแกไ้ขพัฒนา
กจิการรม 3Rs/Zero Waste to Landfill  โดทยท าการวเิคราะห์จดุเกดิ
ของเสียและเสนอแนะแนวทางการจดัการของเสียต่างๆ และสรุปผลการ
ติดตามและให้ค าปรึกษา
7. เขา้โรงงานคร้ังที่ 3 เพื่อให้ค าปรึกษา การแกไ้ขพัฒนากจิกรรม
3Rs/Zero Waste to Landfill ให้สมบูรณ์และสรุปผล

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

8. เขา้ตรวจประเมนิการจดัการของเสียภายในโรงงาน (ตรวจให้รางวลั)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจดัการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs
และโรงงานที่สามารถใชป้ระโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด

   8.2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจดัการของเสีย 35 2 2 100 3,987,100 2,309,450 2,309,450 100 ผลการด าเนินงาน
โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. เชญิชวนโรงงานรับบ าบัดและก าจดัส่ิงปฏิกลูที่ไมใ่ชแ้ล้ว ล าดับที่ 101  
105 106 และโรงงานที่ใชก้ากของเสียอตุสาหกรรมเป็นวตัถดิุบ เขา้ร่วม
โครงการ คัดเลือกเขา้ร่วมได้ 37 โรงงาน ลงนามบันทึกขอ้ตกลงการ
เขา้ร่วมโครงการ
3. เผยแพร่ ชี้แจงให้ทราบถงึการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ
ผ่านชอ่งทางต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จกัแกผู้่กอ่ก าเนิดกากอตุสาหกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง บุคคลทั่วไป
4. ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มปีระสิทธภิาพ ถกูต้องตามหลัก
วชิาการ และการปฏิบัติงานที่ดี มรีายละเอยีดที่สามารถส่ือสารกบัโรงงาน
ผู้กอ่ก าเนิดได้อยา่งชดัเจน
5. ระหวา่งตรวจประเมนิเบื้องต้น (คร้ังที่ 1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ส ารวจการ
ด าเนินงานเพื่อประเมนิเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาโรงงานเพื่อการพัฒนา
6.อยู่ระหวา่งตรวจติดตามการด าเนินงาน (คร้ังที่ 2) 
และให้ค าปรึกษาโรงงาน

9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการ 1 ระบบ / 3 3 100 3,862,000 2,421,474 1,641,833 67.80 ผลการด าเนินงาน
จดัการกากของเสยีอุตสาหกรรมทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 50 คน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ศึกษาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวกบักากอตุสาหกรรมในส่วนของขอ้มลู
ที่ได้รับจากระบบต่างๆ 
3. ศึกษาปัญหา และขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการจดัท ารายงาน เพื่อประเมนิ
ความต้องการขอ้มลูเพิ่มเติม ความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบงาน
ที่เป็นต้นทางของขอ้มลู 
4. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนแท็งค์  ติดตรึง
แบบถาวรกบัตัวรถ
5. จดัหาเคร่ืองแมข่า่ยจ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใชส้ าหรับติดต้ังระบบงาน
ที่พัฒนา
6. ส ารวจความต้องการรายงานขอ้มลูต่างๆ จากผู้ใชง้านทั้งในส่วนการ
ปฏิบัติและเจา้หน้าที่ผู้ควบคุม
7. พัฒนาระบบแสดงผลรายงานตามที้ได้ส ารสวจมา
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

10. โครงการช่วยเหลอืและตดิตามการตอ่อายโุรงงาน 9,000 2 2 100 24,660,100 11,270,000 11,270,000 100 ผลการด าเนินงาน
ที่ขาดการจดัการกากอุตสาหกรรม ราย งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ประชาสัมพันธโ์ครงการให้กบัสถานประกอบการเป้าหมายที่ยงัไมเ่ขา้
ระบบจดัการกากอตุสาหกรรมของ กรอ.
3. รวบรวมจ านวนโรงงานตามโครงการจากฐานขอ้มลูของ กรอ. สอจ. 
และฐานขอ้มลูอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นโรงงานที่จะต้องต่ออายใุบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงงานปี 2560 หรือโรงงานที่แจง้เร่ิมประกอบกจิการ
โรงงานใหม่
4. จดัอบรมบุคลากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้มคีวามพร้อม
ในการแนะน าผู้ประกอบกจิการโรงงานให้สามารถปฏิบัติตามประกาศ อก. 
เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่ไมใ่ชแ้ล้ว พ.ศ.2548 เมื่อ 20-22ม.ีค.60
ณ บ้านทิพยส์วนทองรีสอร์ท จ.สมทุรสงคราม
5. จดัสัมมนาสัญจร 6 ภูมภิาค เพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ และอบรม
ให้สถานประกอบการ หัวขอ้ “แนวทางการจดัการกากอตุสาหกรรมและ
ความจ าเป็นในการเขา้ระบบการจดัการกากอตุสาหกรรมตามกฎหมาย” 
ดังนี้
  5.1) 23 ม.ีค.60 ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์  โซนซี ชั้น 3  สโมสรทหารบก
กรุงเทพมหานคร  
  5.2) 27 ม.ีค.60 ณ ห้องประชมุแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชยีงใหมฮิ่ลล์ 
2000 จงัหวดัเชยีงใหม่
  5.3) 29 ม.ีค.60 ณ ห้องมงกฎุเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแกน่  
  5.4) 31 ม.ีค. 60 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 
 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา 
  5.5) 3 เม.ย. 60 ณ ห้องกลัปพฤกษ์ รร.เวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี 
  5.6) 4 เม.ย. 60 ณ ห้องศรีชลาวนั ชั้น 2 รร.พานหิน รีเจน้ท์  จ.ชลบุรี 
  5.7)  จดัสัมมนาสัญจร 6 ภูมภิาค (ภาคเหนือ) (รอบเพิ่มเติม) 
วนัที่ 27 เม.ย. 60 ณ รร.ทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก
6. อบรมบุคลากรและเจา้หน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้มคีวามพร้อม
ในการแนะน าผู้ประกอบกจิการโรงงานให้สามารถปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่ไมใ่ชแ้ล้ว
พ.ศ. 2548  ในวนัที่ 20-22 ม.ีค. 60  จ.สมทุรสงคราม
7.มเีจา้หน้าที่สนับสนุนโครงการจ านวนที่เหมาะสมภายใต้ศูนยช์ว่ยเหลือฯ 
ทั้ง 6 ภูมภิาค โดยสนับสนุน ส่งเสริม ท าความเขา้ใจและชว่ยเหลือในการ
จดัการกากอตุสาหกรรมให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

11. โครงการสง่เสริมการจดัท าท าเนียบการปลดปลอ่ย 30 3 3 100 2,922,600 2,062,500 1,512,500 73 ผลการด าเนินงาน
และเคลื่อนยา้ยมลพิษ โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ประมวลขอ้มลูโรงงานในพื้นที่จงัหวดัระยอง และสมทุรปราการ 
เพื่อจ าแนกกลุ่มโรงงานที่เขา้ขา่ยและไมเ่ขา้ขา่ยต้องรายงานตามระบบ
PRTR ในพื้นที่จงัหวดัระยอง และสมทุรปราการ
3. จดัอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัการจดัการสารเคมแีละระบบ 
PRTR หัวขอ้ “การรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ” ส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
 - รุ่นที่ 1 16 ก.พ.60 ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลักชร่ีู ดีไซน์ โฮเทล บางนา
ตราด กม.26 อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ 
 - รุ่นที่ 2  6 ม.ีค.60 ณ โรงแรมริมน้ า อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ
 - รุ่นที่ 3 10 ม.ีค.60 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง อ.เมอืง
 จ.สมทุรปราการ 
 - รุ่นที่ 4 17 ม.ีค. 60 ณ ส านักงานนิคมอตุสาหกรรมบางปู อ.เมอืง
จ.สมทุรปราการ 
 - รุ่นที่ 5 21 ม.ีค.60 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง อ.เมอืง จ.ระยอง
4. จดัอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัการจดัการสารเคม ีและระบบ
PRTR หัวขอ้ “การรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ” 
ส าหรับผู้น าชมุชนและท้องถิ่น 
   - รุ่นที่ 1 23 ม.ีค.60 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  บางเสาธง
 อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ
   - รุ่นที่ 2 29 ม.ีค.60 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เครือขา่ยชมุชน IRPC อ.เมอืง
จ.ระยอง 
5. จดัท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มลูประกอบการประเมนิการปลด
ปล่อย และเคล่ือนยา้ยสารเคมเีป้าหมาย
6. ส ารวจปริมาณ วธิกีารใช ้การกกัเกบ็และเกบ็รักษา การบ าบัดสารเคมี
และมลพิษ รวมถงึประเมนิการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยสารเคมเีป้าหมาย
จากโรงงานที่ไมเ่ขา้ขา่ยต้องรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ
ปัญหา-อุปสรรค   -
ข้อเสนอแนะ     -
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

12. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับ -            -              -           -         4,792,200 2,782,625 2,176,375 78

ดแูลโรงงานอุตสาหกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม
   12.1 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการในการ 1 คู่มอื/ 2 2 100 2,264,100 1,327,625 1,327,625 100 ผลการด าเนินงาน
ก ากบัดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม : การจดัท าคู่มอื 1 โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
แนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน 2. ศึกษาทบทวนและรวบรวมขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก ่กฎระเบียบ/
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ขอ้ก าหนด/ขอ้กฎหมาย/เกณฑ์/การบ าบัดฟื้นฟ/ูสถานการณ์ปัจจบุัน

3. พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเขา้ร่วมโครงการ
4. คัดเลือกโรงงานตัวอยา่งโดยใชเ้กณฑ์การพิจารณา
5. สรุปผลการคัดเลือกโรงงานตัวอยา่ง ได้โรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 5 แห่ง
6. เขา้พบและชี้แจงรายละเอยีดส าหรับโรงงานตัวอยา่ง จ านวน 5 แห่ง
7. จดัท าและส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มลูของอตุสาหกรรมประกอบ
กจิการเกี่ยวกบัเคมภีัณฑ์ สารเคม ีหรือวสัดุเคม ี(โรงงานล าดับที่ 42) 
เพื่อยกระดับโรงงานล าดับที่ 42 จ านวน 592 แห่ง และติดตาม
แบบสอบถามส่งกลับเพื่ออพัเดทขอ้มลูในฐานระบบ
8. ศึกษาชนิด ความเป็นพิษ การเขา้สู่ผู้รับสัมผัส การสะสม ผลกระทบ
จากสารปนเปื้อนหลักที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการ และเสนอเกณฑ์
การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงานเบื้องต้นที่เหมาะสม
9. ส ารวจโรงานตัวอยา่งโดยละเอยีด
10 เยี่ยมชมโรงงานตัวอยา่งเพื่อท าการสัมภาษณ์เชงิลึก และให้ค าปรึกษา
ด้านการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘
11. จดัท าร่างคู่มอืแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อป้องกนัการ
ปนเปื้อนดิน และน้ าใต้ดินส าหรับอตุสาหกรรมประกอบกจิการเกี่ยวกบั
เคมภีัณฑ์ สารเคม ีหรือวสัดุเคม ี(โรงงานล าดับที่ 42)
12 สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกใน
การก ากบัดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม
  12.1) วนัที่ 15 ม.ิย. 60 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ห้องเมเปิ้ล 3B อาคาร 2 
ชั้น 2 กรุงเทพฯ
  12.2) วนัที่ 16 ม.ิย. 60 ณ โรงแรมโกเด้นซิต้ี ห้องสร้อยทอง จ.ระยอง
ปัญหา-อุปสรรค   -
ข้อเสนอแนะ     -

  12.2 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากบั 23 3 3 100 2,528,100 1,455,000 848,750 58 ผลการด าเนินงาน 105



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

ดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม : การจดัการมลพิษอากาศ โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1.จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
2. รวบรวมรายชื่อโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัระยอง และชลบุรี
3. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/
Turnaround) ที่จดัท าโดยหน่วยงาน องค์กร  หรือบริษัทต่างๆ
4. ทบทวนขอ้มลูโรงงานที่มกีารใชห้อเผาทิ้ง และปรับปรุงระบบรายงาน
การใชห้อเผาทิ้ง
5. ศึกษาขอ้มลูโรงงานที่มคีลังน้ ามนั/ถงัเกบ็สารอนิทรียร์ะเหย (Tank
Farm) และแนวทางควบคุมการระบายไอสารอนิทรียร์ะเหยจากการเกบ็
รักษาที่คลังน้ ามนั/ถงัเกบ็สารอนิทรียร์ะเหย
6. ระหวา่งเตรียมการจดัประชมุระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่
7. สร้างเครือขา่ยติดตามการใชห้อเผาทิ้งโดยให้ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจแกช่มุชนรอบพื้นที่อตุสาหกรรมที่มกีารใชห้อเผาทิ้ง 2 คร้ัง
   1) วนัที่ 18 พ.ค. 60 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชมุชน IRPC จ.ระยอง 
   2) วนัที่ 30 พ.ค. 60 ณ ส านักงานเทศบาลเมอืงมาบตะพุทธ จ.ระยอง
8. ส ารวจประเมนิผลแต่ละวธิกีารควบคุมการระบายไอสารอนิทรียร์ะเหย
จากคลังน้ ามนั/ถงัเกบ็สารอนิทรียร์ะเหย
ปัญหา-อุปสรรค
      -
ข้อเสนอแนะ
      -
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั  R5.ดา้นการสร้างการเตบิโตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
แผนงานงบประมาณจดัสรร : แผนงานพื้นฐาน   Rแผนงานยทุธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

5.5 จดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ และภัยพิบัติ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 3 การสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 3.2 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
13. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -            -               -           -         25,249,600 13,130,688 13,130,688 100
     13.1 โครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมอืงอตุสาหกรรม 400 2 2 100 8,200,000 3,394,288 3,394,288 100 ผลการด าเนินงาน
เชงินิเวศ 8 จงัหวดั (จงัหวดัระยอง สมทุรปราการ โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
สมทุรสาคร ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุรี ชลบุรี นครปฐม 2. ทบทวนและยกระดับโรงงานเดิมในพื้นที่เป้าหมาย 8 จงัหวดั ที่มกีาร
และปทุมธาน)ี ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกระดับโรงงานเขา้สู่การอนุรักษ์

ทรัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ ตามตัวชี้วดัการพัฒนาเมอืง
อตุสาหกรรมเชงินิเวศระดับที่ 3 
3. ทบทวนฐานขอ้มลูที่ด าเนินการในปี 2559 ได้แก ่สมดุลมวล
(Mass Balance) ของโรงงานเป้าหมาย และเพิ่มเติมให้ขอ้มลูสามารถ
น าไปใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
4. คัดเลือกโรงงาน 10 แห่งต่อพื้นที(่จงัหวดั) ให้ค าปรึกษาเชงิลึก
เพื่อยกระดับและพัฒนาสู่การพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศระดับ 3
ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน 
หรืออตุสาหกรรมสีเขยีวระดับ 4 วฒันธรรมองค์กร
5. ติดตามประเมนิผลการปรับปรุงของโรงงานอตุสาหกรรมที่เขา้ร่วม 
พร้อมทั้งสรุปผลสภาพกอ่นและหลังการปรับปรุง  
6. อบรมให้องค์ความรู้แกโ่รงงานอตุสาหกรรมเป้าหมาย ให้มรีะบบ
การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากร
และพลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ หรือเคร่ืองมอื (Tools) อื่นๆ 
ปัญหา-อุปสรรค     -
ข้อเสนอแนะ          -

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

   13.2 โครงการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศพื้นที่ 400 2 2 100 8,000,000 3,329,400 3,329,400 100 ผลการด าเนินงาน
7 จงัหวดั (จงัหวดัสระบุรี พระนครศรีอยธุยา ราชบุรี โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1 .จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
สงขลา ขอนแกน่ นครราชสีมา และสุราษฎร์ธาน)ี 2. จดัประชมุชี้แจงรับฟังความคิดเห็นผลการด าเนินงานการพัฒนาเมอืง

อตุสาหกรรมเชงินิเวศ มภีาคราชการ ภาคประชาชน และภาค
อตุสาหกรรม ที่เกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมดังนี้
 - 5 ม.ีค.60  ณ จงัหวดัสระบุรี
 - 6 ม.ีค.60  ณ จงัหวดัอยธุยา
 - 15 ม.ีค.60 ณ จงัหวดัราชบุรี
 - 16 ม.ีค.60 ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
 - 17 ม.ีค.60 ณ จงัหวดัสงขลา
 - 20 ม.ีค.60 ณ จงัหวดัขอนแกน่
 - 21 ม.ีค.60 ณ จงัหวดันครราชสีมา
3. การศึกษาและรวบรวมขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
ในแต่ละจงัหวดั เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูความสอดคล้องตามกฎหมาย 
พร้อมจดัท าสมดุลมวล (Mass Balance) 
4. รับสมคัรโรงงานอตุสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาให้เขา้สู่อตุสาหกรรมเชงินิเวศ ในด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัยและ CSR-DIW
5. พัฒนา ให้องค์ความรู้แกโ่รงงานอตุสาหกรรมเป้าหมายให้มรีะบบ
การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ CSR-DIW 
หรือเคร่ืองมอื (Tools) อื่นๆ

   13.3 โครงการจดัท าศูนยป์ระสานการจดัการเมอืง 9,049,600 6,407,000 6,407,000 100
อตุสาหกรรมเชงินิเวศ(Eco Industrial town Center)
        13.3.1 โครงการยกระดับศูนยติ์ดตามตรวจสอบ 8 3 3 100 5,049,600 3,576,000 3,576,000 100 ผลการด าเนินงาน
และประเมนิผลการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ จงัหวดั/ งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
8 จงัหวดั (จงัหวดัระยอง สมทุรปราการ สมทุรสาคร เครือขา่ย 2. จดัเจา้หน้าที่ประจ าศูนยติ์ดตามตรวจสอบและประเมนิผลการพัฒนา
ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธาน)ี เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศเจา้หน้าที่ประจ าศูนยพ์ัฒนาเมอืงอตุสาหกรรม

เชงินิเวศส่วนกลาง เพื่อประสานและให้บริการขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศของ 15 จงัหวดั
3. พัฒนาฐานขอ้มลูและประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อยกระดับศูนยติ์ดตามตรวจสอบและประเมนิผลฯ 8 จงัหวดัเดิม
4. จดัสัมมนาผู้แทนเครือขา่ยเพื่อยกระดับเครือขา่ยอตุสาหกรรมเชงินิเวศ
(Eco Network) ของ 8 จงัหวดัเดิม
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

- วนัที่ 28-29 มนีาคม 2560 
จ.สมทุรปราการ

- วนัที่ 28-29 มนีาคม 2560 
จ.นครปฐม

- วนัที่ 4-5 เมษายน 2560 
จ.ชลบุรี

- วนัที่ 18-19 เมษายน 2560 
จ.สมทุรสาคร

- วนัที่ 24-25 เมษายน 2560 
จ.ปราจนีบุรี

- วนัที่ 25-26 เมษายน 2560 
จ.ฉะเชงิเทรา

- วนัที่ 25-26 เมษายน 2560 
จ.ปทุมธาน
ี
- วนัที่ 27-28 เมษายน 2560 
จ.ระยอง

5. ตรวจประเมนิและจดัท ารายงานผลการตรวจประเมนิและน าเสนอ
ผลการตรวจต่อ คกก. พัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศระดับจงัหวดั
หรือคณะท างานที่เกี่ยวขอ้งของ 8 จงัหวดั
6. ประชมุคณะกรรมการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศระดับจงัหวดั 
หรือคณะท างานที่เกี่ยวขอ้งของ 8 จงัหวดั (คร้ังที่ 1)

       13.3.2 โครงการจดัต้ังศูนยติ์ดตามตรวจสอบและ 7 3 3 100 4,000,000 2,831,000 2,831,000 100 ผลการด าเนินงาน
ประเมนิผลการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco ศูนย/์เครือข่าย งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
Industrial  town Center) 7 จงัหวดั (จงัหวดัสระบุรี 2. จดัท าศูนยติ์ดตามตรวจสอบและประเมนิผลการพัฒนาเมอืง
พระนครศรีอยธุยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน่ นครราชสีมา อตุสาหกรรมเชงินิเวศของ7จงัหวดั ประกอบด้วย โครงสร้าง อ านาจหน้าที่
สุราษฎร์ธานี) การด าเนินงาน การจดัท าฐานขอ้มลู การเผยแพร่ผลด าเนินงาน และการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งศูนยฯ์ 
3. จดัต้ังเครือขา่ยอตุสาหกรรมเชงินิเวศของ 7 จงัหวดั มอีงค์ประกอบ คือ
ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้น าชมุชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา 
เครือขา่ยละ 30 คน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

14. โครงการบริหารจดัการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 3 2 2 100 9,905,000 4,410,000 2,115,000 47.96 ผลการด าเนินงาน
ภาคอุตสาหกรรมปีที่ 1   รายสาขา งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
 (เดิมโครงการบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก อุตสาหกรรม 2. จดัเจา้หน้าที่ประจ าโครงการ 2คน จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์
ภาคอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560-2563) และเครือขา่ยเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต อปุกรณ์ส านักงาน โต๊ะ ตู้ใส่เอกสาร 

จ านวน 4 ชดุ
3. ทบทวนขอ้มลูโรงงานที่เขา้ขา่ยต้องรายงานการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
วธิกีารค านวณ แบบขอ้มลูกจิกรรม (Activity Data) รูปแบบวธิกีาร
วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่ม
อตุสาหกรรมจากกระบวนการทางอตุสาหกรรมแยกตามกลุ่มในหมวดหมู่
ที่สอดคล้องกบัคู่มอื2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories
4. ประชมุกลุ่มยอ่ย เพื่อหาขอ้สรุปในการจดัท าแบบขอ้มลูกจิกรรม 
(Activity Data) รูปแบบวธิกีารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรม
- คร้ังที่ 1  ในวนัที่ 28 เม.ย. 60  รร.เดอะทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.
- คร้ังที่ 2  ในวนัที่ 4 พ.ค. 60   รร.เดอะทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.
5. ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับจดัท า
แนวทางการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (MRV)

ปัญหา-อุปสรรค
  -
ข้อเสนอแนะ
  -
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน  R     แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 พัฒนาประสิทธภิาพและมลูค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 3. การสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
กลยทุธ ์อก.ที่ : 3.5 สง่เสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
15. โครงการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความ -           -              -          -         57,295,300 32,914,202 28,110,852 85.41
ปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม
  15.1 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อยกระดับ -            -               -           -          32,538,400 19,332,694 16,480,094 85.24
โรงงานอตุสาหกรรมให้เป็นมติรกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม
(Green Industry)
    15.1.1) โครงการการพัฒนาผลิตภาพส าหรับ 30 3 3 100 6,150,000 4,074,500 2,595,500 63.70 ผลการด าเนินงาน
อตุสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีว โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

ร้อยละ 75 2. รับสมคัรโรงงานเขา้ร่วมโครงการ จดัประชมุผู้ประกอบการ
ผ่านเกณฑ์ อตุสาหกรรม รับฟังขอ้คิดเห็นการมส่ีวนร่วมในการลดมลพิษและป้องกนั

ตรวจประเมนิ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และให้ความรู้ ความเขา้ใจถงึประโยชน์ของ
การน าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมไปประยกุต์ใชใ้นโรงงานให้กบั
ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมประชมุทั้งส้ิน 168 คน ดังนี้
  2.1) 13 ม.ค.60 ณ รร.รอยลั ซิต้ี กทม. มผู้ีเขา้ร่วม 114 คน
  2.2) 18 ม.ค.60 ณ รร.มลัตา วาลี จงัหวดัขอนแกน่ มผู้ีเขา้ร่วม 48คน
3. คัดเลือกโรงงานเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 31 โรงงาน
4. จดัฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม
ให้กบัพนักงานของโรงงาน วนัที่ 15-17 ก.พ.60 ณ รร.รอยลั ซิต้ี กทม.
มผู้ีเขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 63 คน
5.ปรับปรุงคู่มอืการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมและคู่มอืการตรวจ
ประเมนิการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมและจดัส่งคู่มอืการจดัท า
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมให้กบัโรงงานทั้งหมดที่เคยเขา้ร่วมโครงการ
พัฒนาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

6. ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
การจดัการส่ิงแวดล้อม/การจดัการมลพิษโรงงาน/เทคโนโลยสีะอาด 
ให้กบัโรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ
7. อยู่ในชว่งจดัท าแผนการจดัการส่ิงแวดล้อม เร่ือง ความสอดคล้อง
ทางกฎหมายและความคุ้มค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ รวมถงึ
เกบ็ตัวอยา่งน้ าเพื่อท าการตรวจ วเิคราะห์คุณภาพน้ าทั้งกอ่นและหลัง
บ าบัดของแต่ละโรงงาน
8. เขา้ให้ค าปรึกษาแนะน าโรงงาน และเกบ็ตัวอยา่งน้ าเพื่อตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพน้ ากอ่นและหลังการบ าบัด 
9. อบรมภายในโรงงานเพื่อให้ความรู้แกพ่นักงานในการจดัท าระบบ
การจดัการส่ิงแวดล้อมครอบคลุมถงึขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
10. ทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ส ารวจลักษณะปัญหา
และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกดิจากกจิกรรมต่างๆ ของโรงงาน 
พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
ขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
11. ปรับปรุงแกไ้ขลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มนีัยส าคัญของโรงงาน
ตามแผนการจดัการส่ิงแวดล้อม พร้อมกบัท าการประเมนิดัชนีชี้วดั
ประสิทธผิลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ
อยา่งน้อย 5 ตัวชี้วดัต่อโรงงาน

  15.1.2) โครงการให้ค าแนะน าเชงิลึกแก่ 100 2 2 100 2,850,000 1,667,250 1,208,250 72 ผลการด าเนินงาน
สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีว โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
ในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจนีแมก่ลอง และพื้นที่ใกล้เคียง 2. ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมสีเขยีวให้กบัผู้ประกอบการ

รวม 4 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมทั้งหมด 213 คน ดังนี้
   2.1) 19 ม.ค.60 ณ รร.เวล จ.นครปฐม มผู้ีเขา้ร่วม 83 คน
   2.2) 20 ม.ค.60 ณ รร.เวสเทินแกรนด์ จ.ราชบุรี มผู้ีเขา้ร่วม 70 คน
   2.3) 23 ม.ค.60 ณ รร.เซ็นทรัลเพลส จ.สมทุรสาคร มผู้ีเขา้ร่วม46คน
   2.4) 2 ก.พ.60 ณ รร.เซ็นทารา แมส่อด ฮิลล์ รีสอร์ท จงัหวดัตาก 
มผู้ีเขา้ร่วม 14 คน
3. อยู่ระหวา่งถา่ยทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้การรับรองของอตุสาหกรรมสีเขยีว 
 - เขา้โรงงานเพื่อประเมนิปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มนีัยส าคัญ(คร้ังที่ 1)
 - สอนโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิต
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

  15.1.3) โครงการให้ค าแนะน าเชงิลึกแกส่ถานประกอบการ 100 2 2 100 2,850,000 1,654,900 1,199,300 72 ผลการด าเนินงาน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีวในพื้นที่ลุ่มน้ าเจา้พระยา โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1.จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
และพื้นที่ใกล้เคียง 2. ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมสีเขยีวให้กบัผู้ประกอบการ 

เมื่อวนัที่ 19 ม.ค.60 ณ รร.เดอะ ทวนิทาวเวอร์ กทม. มผู้ีเขา้ร่วม
ทั้งหมด 215 คน
3. คัดเลือกโรงงานที่สมคัรเขา้ร่วมแล้ว รวม 110 โรงงาน
4. อยู่ระหวา่งถา่ยทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้การรับรองของอตุสาหกรรมสีเขยีว และการบริหารจดั
การด้านส่ิงแวดล้อม
     - สอนโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิต

  15.1.4) โครงการให้ค าแนะน าเชงิลึกแกส่ถานประกอบการ 100 2 2 100 2,850,000 1,667,250 1,208,250 72 ผลการด าเนินงาน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีวในพื้นที่ลุ่มน้ าตะวนัออก โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
และพื้นทีใกล้เคียง 2. สัมมนาถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมสีเขยีวให้กบั

ผู้ประกอบการ 2 คร้ัง มผู้ีเขา้ร่วมทั้งส้ิน 214 คน ดังนี้
  - 24 ม.ค.60 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จงัหวดัปราจนีบุรี 
มผู้ีเขา้ร่วม 94 คน
  - 25 ม.ค.60 ณ โรงแรมโกเด้น ซิต้ีระยอง จ.ระยอง มผู้ีเขา้ร่วม120คน
3. มสีถานประกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการรวมทุกประเภทโรงงาน
ทั้งส้ิน 139 โรงงาน (จ านวนโรงงาน ณ วนัสมคัร)
4. อยู่ระหวา่งถา่ยทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้การรับรองของอตุสาหกรรมสีเขยีว และการบริหารจดั
การด้านส่ิงแวดล้อม

  15.1.5) โครงการการตรวจประเมนิสถานประกอบการ 100 ราย 2 2 100 3,338,400 2,084,544 2,084,544 100 ผลการด าเนินงาน
ที่ขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อตุสาหกรรมสีเขยีว งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีดแนะน าโครงการ

และหลักเกณฑ์พร้อมเง่ือนไขในการตรวจประเมนิและรับรอง
อตุสาหกรรมสีเขยีว เชญิชวนสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ 
2. รับสมคัรสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ 100 ราย ชี้แจงราย
ละเอยีดของโครงการกระบวนการตรวจประเมนิการเตรียมพร้อม
ในการรับการตรวจประเมนิ
3.ระหวา่งตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืนโครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

   15.1.6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 500 คน 2 2 100 7,000,000 3,680,000 3,680,000 100 ผลการด าเนินงาน
สู่อตุสาหกรรมสีเขยีว งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. จดัท าอปุกรณ์แสดงภาพแบบมว้นเกบ็ : Rollup (easy pull frame)
    เผยแพร่หลักการอตุสาหกรรมสีเขยีว
3. จดัท าส่ือวดีีทัศน์เชญิชวนโรงงานอตุสาหกรรมเขา้เป็นอตุสาหกรรม
    สีเขยีว
4. อยู่ระหวา่งจดัสัมมนาให้ความรู้และรับสมคัรโรงงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค
คร้ังที่ 1 วนัที่ 29 ม.ีค. 60 ณ รร.เชยีงใหม่
คร้ังที่ 2 วนัที่ 5 เม.ย. 60 ณ รร.พรานหิน รีเจนท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
คร้ังที ่3 วนัที่ 25 เม.ย. 60 ณ รร.เดอะทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
คร้ังที ่4 วนัที่ 27 เม.ย. 60 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ จ.อดุรธานี
คร้ังที ่5 วนัที่ 3 พ.ค. 60 ณ รร.ไดมอน      จ.สุราษฏร์ธานี
  มผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และรับสมคัรสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมที่ขอรับการพัฒนาเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีว ทั้งส้ิน 341 คน

  15.1.7) โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ า 15 3 3 100 3,800,000 2,343,000 2,343,000 100 ผลการด าเนินงาน
ในโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

ร้อยละ 5 2. เชญิชวนโรงงานอตุสาหกรรมที่มกีารใชน้้ ามากเขา้ร่วมโครงการ 
ต่อโรงงาน คัดเลือกโรงงานเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 17 โรงงาน 

3. จดัท าแผนการด าเนินงานของโรงงานที่เขา้ร่วม
4. ส ารวจ เกบ็ขอ้มลูและหาแนวทางการปรับปรุงการใชท้รัพยากรของ
โรงงานที่เขา้ร่วม
5.ถา่ยทอดความรู้ด้านเทคโนโลยนี้ าอตุสาหกรรมแกบุ่คลากรของโรงงาน
6. จดัท ารายงานเบื้องต้นของแต่ละโรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมขอ้มลูทั่วไปของโรงงาน ผลการส ารวจโรงงานเบื้องต้น
ปัญหาเกี่ยวกบัการใชน้้้าของโรงงานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะหรือแนวทาง
การปรับปรุงเบื้องต้นในการพัฒนาประสิทธภิาพการใชน้้ า
7. ประเมนิความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของแนวทาง
การใชน้้ าอยา่งมปีระสิทธภิาพ
8. สรุปมาตรการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และน าเสนอให้โรงงาน
พิจารณาเพื่อให้โรงงานน าไปด าเนินการจริง
9. ติดตามผลการให้ค าแนะน าหรือมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุง
ของแต่ละโรงงาน
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   15.1.8) โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตที่สะอาด 10 2 2 100 3,700,000 2,161,250 2,161,250 100 ผลการด าเนินงาน
ส าหรับอตุสาหกรรมระดับรายสาขา โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. เชญิชวนโรงงานเขา้ร่วมมโีรงงานสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
    จ านวน 13 โรงงาน
3. รวบรวมขอ้มลูพื้นฐานที่ส าคัญของอตุสาหกรรมรายสาขาที่คัดเลือก 
(อาหารพร้อมรับประทาน)
4. รวบรวมขอ้มลูเทคโนโลยทีี่เหมาะสม(Best Available Technology)
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกวธิกีารเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
และการป้องกนัมลพิษ (CT Option) ที่จะน าไปปฏิบัติใช้
5. ส ารวจความพร้อมของโรงงานที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ และคัดเลือก
โรงงานเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 11 โรงงาน
6.จดัฝึกอบรม (In-house training) คร้ังที่ 1 ให้ทีม CT ของโรงงาน 
เพื่อให้มคีวามรู้ความสามารถในการตรวจประเมนิโรงงานและด าเนินงาน
ด้าน CT ในโรงงานได้อยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื ระหวา่งวนัที่ 28 ก.พ.60 
ถงึ 23 ม.ีค.60
7. ตรวจวดัปัจจยัหลักที่บ่งชี้ประสิทธภิาพการผลิตของโรงงานที่เขา้ร่วม
โครงการ
8. ประเมนิและรวบรวมวธิกีารเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการ
ป้องกนัมลพิษ (CT Option) ที่มศัีกยภาพของแต่ละโรงงาน 
9. คัดเลือก CT Option ที่จะน าไปปฏิบัติใชจ้ริงในแต่ละโรงงาน 

  15.2 โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มี 120 3 3 100 8,500,000 5,326,200 5,326,200 100 ผลการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชมุชนอยา่งยั่งยนื โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด
(CSR Beginner, CSR-DIW and CSR-DIW Continuous) 2. จดัพิมพ์เอกสารมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและรูปแบบรายงานตาม
 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสังคม 

3.เชญิชวนและคัดเลือกโรงงานเขา้ร่วมโครงการ รวม 147 โรงงาน ดังนี้
 - กลุ่ม 1 CSR-Beginner ทั้งหมด 74 โรงงาน 
 - กลุ่ม 2 CSR-DIW  ทั้งหมด 73 โรงงาน
4. จดัอบรมเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการ ณ รร.เดอะทวนิ 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
    - กลุ่ม 2 CSR-DIW วนัที่ 20-21 ก.พ.60 
    - กลุ่ม 1 CSR-Beginner วนัที่ 28 ก.พ.60 
5. ให้ค าปรึกษา (Coaching) แกโ่รงงานกลุ่ม 1 และ 2 ด้านการ
ด้าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
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   15.3 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อก าหนด 120 2 2 100 1,950,000 855,000 855,000 100 ผลการด าเนินงาน
มาตรฐานของระบบ CEMS โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. ศึกษาความต้องการพื้นฐานด้านเทคนิคและวธิกีารของเคร่ืองมอื

หรือเคร่ืองอปุกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ

อตัโนมติัที่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

2. รวบรวมรายชื่อโรงงานที่คาดวา่เขา้ขา่ยต้องติดต้ังเคร่ืองมอืฯ จากฐาน

ขอ้มลูของ กรอ. และส ารวจขอ้มลูเกี่ยวกบัการติดต้ังเคร่ืองมอืฯ 

ของโรงงานดังกล่าว

3.ด าเนินการส ารวจขอ้มลูเกี่ยวกบัการติดต้ังเคร่ืองมอืหรือเคร่ืองอปุกรณ์

พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั ของโรงงาน

ที่คาดวา่เขา้ขา่ยติดต้ังเคร่ืองมอืหรือเคร่ืองอปุกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั 
   15.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 20 2 2 100 5,500,000 2,846,250 1,794,375 32.63 ผลการด าเนินงาน
ในโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. อยู่ระหวา่งจดัต้ังคณะท างานด้านวชิาการภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้านความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อให้ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะในการจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการ ขอ้ก าหนด
การตรวจประเมนิ
3. ประชมุคณะท างานด้านวชิาการ เพื่อให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการด้านการป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย ขอ้ก าหนดการตรวจประเมนิด้านการป้องกนัและระงับอคัคีภัย
ในโรงงานอตุสาหกรรม 
4. รวบรวมขอ้มลูกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกบัการป้องกนั
และระงับอคัคีภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาและวเิคราะห์
เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ถงึแนวทางการด าเนินงาน

   15.5  โครงการยกระดับเครือขา่ยความปลอดภัย 150 2 2 100 4,700,000 2,432,250 1,533,375 63 ผลการด าเนินงาน
ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และหมอ้น้ า (Bliler) คน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. ศึกษา รวบรวม ทบทวน และก าหนดแนวทางการมส่ีวนร่วมของ
เครือขา่ยความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน จดัท าและน าแบบสอบถาม
ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเครือขา่ยเกี่ยวกบัการยกระดับของเครือขา่ย 
รวบรวมปัญหาและอปุสรรคของเครือขา่ยในการด าเนินงาน วเิคราะห์ 
สรุปผลความเชื่อมโยงของบทบาทเครือขา่ยความปลอดภัย จดัท า
รายงานสรุป
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3. จดัประชมุสัมมนาเชงิวชิาการร่วมกบัเครือขา่ยเพื่อให้ขอ้คิดเห็น
แนวทางและแผนการด าเนินงานของเครือขา่ยด้านความปลอดภัย
4. สรุปรายงานประชมุสัมมนาเชงิวชิาการเพื่อวเิคราะห์ปัญหา
และอปุสรรค

   15.6  โครงการบริหารจดัการความปลอดภัยจาก 70 2 2 100 4,106,900 2,121,808 2,121,808 100 ผลการด าเนินงาน
สารเคมภีาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จดัท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

2. จดัท าคู่มอืมาตรฐานความปลอดภัยการจดัเกบ็สารเคมอีนัตราย 
ส าหรับถงัเกบ็ขนาดต้ังแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป
3.จดัท าร่างมาตรการความปลอดภัยการจดัเกบ็สารเคมอีนัตราย 
ส าหรับถงัเกบ็ขนาดต้ังแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป
4.จดัประชมุรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการความปลอดภัยการ
จดัเกบ็สารเคมอีนัตราย
5.สัมมนาชี้แจงโครงการบริหารจดัการความปลอดภัยจากสารเคมี
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย วนัองัคาร ที่ 25 เม.ย. 60 
ณ รร.เดอะทวนิ ทาวเวอร์ 
6. คัดเลือกโรงงาน เพื่อประเมนิการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้มกีาร
จดัท าขึ้นพร้อมทั้งส ารวจขอ้มลูสถานการณ์ ด้านมาตรกา รด้านความ
ปลอดภัยถงัเกบ็สารเคมี

ปัญหา-อุปสรรค
   -
ข้อเสนอแนะ
   -
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ยทุธฯ์ 20 ปี ยทุธฯ์ จัดสรร ยทุธฯ์ อก. กลยทุธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดือน เบิกจ่าย 9 เดือน ร้อยละ
1. โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอมออีจัฉริยะ 2 2 (1) 1 1.1 14,025,000      10,971,200.00   9,811,058.03    89.43     
2. โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม 2 2 (1) 1 1.2 31,438,400      24,592,900       25,847,759      105.10   
3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 5,244,800       4,102,800         2,277,139        55.50     
   ชิ้นส่วนอากาศยาน
4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาคอตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 11,171,700      8,739,100         6,671,502        76.34     
    เคร่ืองจกัรอตัโนมัติและหุน่ยนต์
5. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอตุสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยาน 2 2 (1) 1 1.3 19,343,000      15,131,200       12,223,682      80.78     
6. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอตุสาหกรรมด้านเคร่ืองจกัร 2 2 (1) 1 1.3 49,181,000      38,472,200       26,106,152      67.86     
    อตัโนมัติและหุน่ยนต์
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเขา้สู่ซูเปอร์คลัสเตอร์ 2 2 (1) 1 1.6 29,262,800      22,891,100       21,193,659      92.58     
8. โครงการเชื่อมโยงเครือขา่ยอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ 2 2 (1) 1 1.6 35,562,000      27,818,700       16,691,003      60.00     
9. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ 2 2 (2) 1 1.1 80,273,600      62,794,700       68,546,636      109.16   
   และนวัตกรรม
10. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมดิจทิัลและใช้ประโยชน์จากดิจทิัล 2 2 (2) 1 1.1 44,555,000      34,853,500       30,717,882      88.13     
11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 2 2 (2) 1 1.1 37,544,200      29,369,200       29,105,983      99.10     
12. โครงการเพิ่มผลิตภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2 2 (2) 1 1.2 57,102,200      44,668,600       48,704,360      109.03   
     ในภาคอตุสาหกรรม
13. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (2) 1 1.3 39,033,000      30,533,900       31,476,002      103.09   
14. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป 2 2 (2) 1 1.3 40,411,300      31,612,000       32,366,764      102.39   
15. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมฮาลาล 2 2 (2) 1 1.3 7,697,200       6,021,200         6,824,070        113.33   
16. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2 2 (2) 1 1.3 19,277,000      15,079,600       12,242,459      81.19     
17. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทอรนิกส์ 2 2 (2) 1 1.3 13,691,500      10,710,300       11,236,493      104.91   
     และอปุกรณ์โทรคมนาคม
18. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมเคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์ 2 2 (2) 1 1.3 15,780,400      12,344,300       8,218,697        66.58     

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)
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ยทุธฯ์ 20 ปี ยทุธฯ์ จัดสรร ยทุธฯ์ อก. กลยทุธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดือน เบิกจ่าย 9 เดือน ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

19. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 2 2 (2) 1 1.3 54,704,200      42,792,800       36,078,027      84.31     
20. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอชีวภาพ 2 2 (2) 1 1.3 14,648,900      11,459,200       8,580,283        74.88     
21. โครงการสร้างและพัฒนาเครือขา่ยและการรวมกลุ่มอตุสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.6 36,307,500      28,401,900       29,612,882      104.26   
     ในรูปแบบคลัสเตอร์
22. โครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมภาคเหนือตอบบน 1 2 2 (11) 1 1.1 60,578,200      16,387,443       18,618,771      113.62   
     สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
23. โครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 2 4 (1) 1 1.1 9,832,900       7,691,900         5,884,502        76.50     
24. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอตัลักษณ์ 2 4 (1) 1 1.1 20,695,300      16,189,100       6,742,791        41.65     
     ของภูมิภาคสู่สากล
25. โครงการพัฒนาธุรกจิอตุสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 2 4 (1) 1 1.1 39,993,200      31,285,000       24,616,291      78.68     
     และภูมิปัญญา
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 2 4 (1) 1 1.1 12,100,000      9,465,300         8,130,136        85.89     
     ในพื้นที่ต่างๆ
27. โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมชุมชน 2 4 (1) 1 1.1 45,857,500      35,872,400       38,641,567      107.72   
28. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 2 4 (1) 1 1.1 11,044,500      8,639,700         7,277,515        84.23     
     กา้วสู่สังคมดิจทิัล
29. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 2 4 (1) 1 1.1 10,681,100      8,355,300         9,849,753        117.89   
     รุ่นใหม่
30. โครงการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ 2 4 (1) 1 1.1 10,640,000      8,323,200         7,134,282        85.72     
     ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
31. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยนืในพื้นที่ 2 4 (1) 1 1.1 3,249,000       2,541,600         2,221,691        87.41     
     จงัหวัดชายแดนภาคใต้
32. โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบล 2 4 (1) 1 1.6 3,789,000       2,964,000         2,418,310        81.59     
     หนึง่ผลิตภัณฑ์

รวมทั้งสิน้ 884,715,400   661,075,343    606,068,101    91.68    
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หน่วยงาน : กรมสง่สริมอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1 การพัฒนาอตุสาหกรรมศักยภาพ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม
                    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
                    1.3 สง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น รวมทั้งสง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาวตัถุดบิเพ่ือรองรับความตอ้งการในอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง
                    1.6  พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการสร้างและสง่เสริมเอสเอมอีอัจฉริยะ 125 125  -  - 14,025,000 10,971,200 9,811,058 89.43 ผลการด าเนินงาน
กิจการ/ ราย กิจการ/ราย  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา SMEs เพื่อให้มต้ีนแบบการจดัต้ังและ

ประกอบการอตุสาหกรรมที่เป็น Best Practice และขยายผลให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาและด าเนินธรุกจิได้
ด้วยตนเองและเกดิการกระจายการบริการทุกประเภทให้เขา้ถงึ
ผู้ประกอบการที่เป็นSMEs รายยอ่ยได้อยา่งทั่วถงึ จ านวน 125 กจิการ
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ ์:
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากบริการแล้วเสร็จ

2. โครงการสร้างนักออกแบบผลติภัณฑ์และวศิวกรรม 80 คน 80 คน 45 คน 56.25 31,438,400 24,592,900 25,847,759 105.10 ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
และวศิวกรรม รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกเพื่อพัฒนาและสร้าง
มลูค่าเพิ่มแกผ่ลิตภัณฑ์ให้ทันสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดจ านวน 45 คน และอยู่ระหวา่งฝึกอบรม 35 คน
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.อบุลราชธานี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :  ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85
จะด าเนินการประเมนิผลหลังจากบริการแล้วเสร็จ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

3. โครงการยกระดบัผู้ประกอบการและบุคลากร 80 คน 40 คน  -  - 5,244,800 4,102,800 2,277,138.74 55.50 ผลการด าเนินงาน

ดา้นอุตสาหกรรมชิ้นสว่นอากาศยาน  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร เพื่อถา่ยทอด

ความรู้ด้านการผลิต  การจดัการ และมาตรฐานการผลิตในอตุสาหกรรม

ขนส่งและการบิน เพื่อการลงทุนในอตุสาหกรรมขนส่งและการบิน เตรียม

ความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มอีงค์ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยี

ด้านการซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนในอตุสาหกรรม

ขนส่งและการบิน  จ านวน 80 คน

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาค 670 คน 670 คน 694 คน 103.58 11,171,700 8,739,100 6,671,502.38 76.34 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเครื่องจกัรอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรเพื่อให้พร้อมส าหรับการ

เขา้มาท าธรุกจิและรองรับการท างานในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

อตัโนมติัแล้ว จ านวน 694 คน

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ

ประเมนิผลหลังจากบริการแล้วเสร็จ

5. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 10 กิจการ  -  -  - 19,343,000 15,131,200 12,223,682 80.78 ผลการด าเนินงาน

ดา้นชิ้นสว่นอากาศยาน  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา SMEs ด้านการจดัการ และมาตรฐาน

การผลิตในอตุสาหกรรมขนส่งและการบิน เพื่อการลงทุนในอตุสาหกรรม

ขนส่งและการบิน และตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มี

องค์ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยด้ีานการซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วน 

เพื่อสนับสนุนในอตุสาหกรรมขนส่งและการบิน จ านวน 10 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชนมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

6. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 70 กิจการ  -  -  - 49,181,000 38,472,200 26,106,151.55 67.86 ผลการด าเนินงาน

ดา้นเครื่องจกัรอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้พร้อมส าหรับ

การเขา้มาท าธรุกจิในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั และเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาบุคลากรรองรับการท างานในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
อตัโนมติั จ านวน 70 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชนมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ซูเปอร์ 8 กลุ่ม 8 กลุ่ม 6 กลุ่ม 75 29,262,800 22,891,100 21,193,659 92.58 ผลการด าเนินงาน

คลสัเตอร์  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึก SMEsเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนาต่อยอดไปสู่อตุสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธภิาพการใชป้ัจจยั

การผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มอตุสาหกรรมสามารถน าไปใชป้ระยกุต์

เพื่อสร้างต้นแบบโดยใชแ้นวคิดจากผลงานวจิยัหรือเกดิจากการผสานความรู้

ระหวา่งกลุ่มอตุสาหกรรม จ านวน 6 กลุ่ม และอยู่ระหวา่งด าเนินการ 2 กลุ่ม

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.จนัทบุรี ระยอง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชนมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65 จะด าเนินการ

ประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

8. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์ 1 อุตสาหกรรม  -  -  - 35,562,000 27,818,700 19,557,245.62 70.30 ผลการด าเนินงาน

และสขุภาพ ตน้แบบ   - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา SMEs เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือขา่ย
ของกลุ่มอตุสาหกรรมและหน่วยบริการให้เกดิการรวมกลุ่ม พัฒนาสมาชกิ

ในกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสทางธรุกจิขบัเคล่ือนและสนับสนุนอตุสาหกรรมการ

แพทยแ์ละสุขภาพ  และผลักดันนวตักรรมและผลงานวจิยัในอตุสาหกรรม
การแพทยแ์ละสุขภาพที่เป็นประโยชน์และถา่ยทอดออกสู่สังคมในเชงิ

พาณิชยแ์ละสาธารณประโยชน์  จ านวน 1 อตุสาหกรรมต้นแบบ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชนมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

 จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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หน่วยงาน : กรมสง่สริมอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม
                    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
                    1.3 สง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น รวมทั้งสง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาวตัถุดบิเพ่ือรองรับความตอ้งการในอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง
                    1.6  พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

9. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 4,013 คน 3,140 คน 3,422 คน 108.98 80,273,600 62,794,700 68,546,636   109.16 ผลการด าเนินงาน
เชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่เพื่อเสริมองค์ความรู้ ทักษะ

การบริหารจดัการธรุกจิให้ผู้ที่มคีวามพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
และผลักดันให้เกดิวสิาหกจิใหม่ๆ  ที่กอ่เกดิผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกจิ โดยมี
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว จ านวน 3,422 คน และอยู่ระหวา่ง
การด าเนินการพัฒนาจ านวน 591 คน
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่ 
น่าน พะเยา แพร่ แมฮ่่องสอน ล าปาง ล าพูน อตุรดิตถ ์ขอนแกน่ ชยัภูม ิ
นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มกุดาหาร เลย 
สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อดุรธานี อบุลราชธานี นครสวรรค์
พระนครศรีอยธุยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมทุรสาคร สุพรรณบุรี 
ตาก เพชรบุรี ชมุพร นครศรีธรรมราช นราธวิาส ปัตตาน ีพัทลุง ภูเกต็ 
ระนอง สงขลา และ กรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :  ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85
จะด าเนินการประเมนิหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดจิทิัลและใช้ประโยชน์ 455 กิจการ 375 กิจการ 375 กิจการ 100 44,555,000 34,853,500 30,717,882   88.13 ผลการด าเนินงาน
จากดจิทิัล  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกโดยน าดิจทิัลไปใชใ้นสถาน

ประกอบการ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) โดยการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือระบบ IT มาประยกุต์ใชใ้นธรุกจิ จ านวน 375 กจิการ และ
อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 80 กจิการ
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน
มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65 
จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

11. โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ 135 กิจการ 130 กิจการ 98 กิจการ 75.38 37,544,200 29,369,200 29,105,983   99.10 ผลการด าเนินงาน
ความตอ้งการของตลาด  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบัผู้ประกอบการ SMEs 

และผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถแขง่ขนัได้ทั้งในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ  จ านวน 98 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา
จ านวน 37 กจิการ
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงราย พะเยา
ขอนแกน่ นครราชสีมา อดุรธานี อบุลราชธานี  ก าแพงเพชร ชยันาท 
นครสวรรค์  พิจติร สิงห์บุรี ชลบุรี กาญจนบุรี กระบี่ ชมุพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธวิาส ปัตตาน ีพังงา พัทลุง ภูเกต็ ระนอง สตูล 
สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา และ กรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนวสิาหกจิในอตุสาหกรรมเป้าหมายมมีลูค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 
3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

12. โครงการเพ่ิมผลติภาพวสิาหกิจขนาดกลางและ 330 กิจการ 231 กิจการ 214 กิจการ 92.64 57,102,200 44,668,600 48,704,360   109.03 ผลการด าเนินงาน
ขนาดยอ่มในภาคอุตสาหกรรม  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้แก ่SMEs ด้านการออกแบบ

บรรจภุัณฑ์ การผลิต การตลาด และการบริหารจดัการการผลิต 
การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารจดัการองค์ความรู้ เพื่อให้มี
ผลิตภาพเพิ่มขึ้นและมคุีณภาพในระดับมาตรฐาน สามารถรองรับตลาด
ในประเทศและแขง่ขนัได้ในระดับสากล โดยม ีSMEsได้รับการพัฒนาแล้ว
จ านวน 214 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการจ านวน 116 กจิการ
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ พะเยา
ล าปาง ล าพูน อตุรดิตถ ์ขอนแกน่ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 
บุรีรัมย ์มหาสารคาม ร้อยเอด็ สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู อดุรธานี 
อบุลราชธานี ก าแพงเพชร นครปฐม นครสวรรค์ พระนครศรีอยธุยา 
พิจติร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมทุรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี  ตาก ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี ่ชมุพร ตรัง
นครศรีธรรมราช ปัตตาน ีพังงา พัทลุง ภูเกต็ สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี
ยะลา  และกรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 116 กิจการ 48 กิจการ 73 กิจการ 152 39,033,000 30,533,900 31,476,002   103.09 ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบัSMEs และวสิาหกจิชมุชน
 ในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปในด้านการพัฒนาผลิตภาพ และเพิ่มมลูค่า 
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 73 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา
จ านวน 27 กจิการ
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแกน่
นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อดุรธานี อบุลราชธานี ก าแพงเพชร 
ชยันาท นครปฐม นครสวรรค์ พิจติร เพชรบูรณ์ สมทุรสาคร สุพรรณบุรี 
อทุัยธานี ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน
มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65
จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

14. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 155 กิจการ 47 กิจการ 55 กิจการ 117 40,411,300 31,612,000 32,366,764   102.39 ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบัวสิาหกจิในอตุสาหกรรม

อาหารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธภิาพ

การใชพ้ลังงาน และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP

เพื่อเป็นการขยายชอ่งทางตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งการประยกุต์

ใชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมในอตุสาหกรรมอาหารไปสู่

การผลิตเชงิพาณิชย ์จ านวน 55 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา

จ านวน 100 กจิาร

  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ อตุรดิตถ์

นครราชสีมา ก าแพงเพชร ชยันาท นครปฐม นครสวรรค์ พิจติร 

เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมทุรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี ชลบุรี 

กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ชมุพร นครศรีธรรมราช สงขลา 

สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

15. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 16 กิจการ 16 กิจการ 22 กิจการ 138 7,697,200 6,021,200 6,824,070    113.33 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบั SMEs ด้านการพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานฮาลาล จ านวน 22 กจิการ
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ นครปฐม

สุพรรณบุรี ชลบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเกต็ สงขลา 

สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

16. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสว่นยานยนต์ 100 กิจการ 23 กิจการ 16 กิจการ 69.57 19,277,000 15,079,600 12,242,459   81.19 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบั SMEs ในด้านการเพิ่ม

ผลิตภาพการปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิตของเคร่ืองจกัร มาตรฐาน

การผลิต รวมทั้งเทคโนโลยกีารซ่อมบ ารุงและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มขีดี

ความสามารถและศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นสามารถแขง่ขนัในตลาดสากล 

จ านวน 16 กจิการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 84 กจิการ
  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ ล าพูน 

ขอนแกน่ นครราชสีมา อดุรธานี นครปฐม พระนครศรีอยธุยา

สมทุรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ
ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

17. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 45 กิจการ 5 กิจการ 5 กิจการ 100 13,691,500 10,710,300 11,236,493   104.91 ผลการด าเนินงาน

อิเลก็ทอรนิกสแ์ละอุปกรณ์โทรคมนาคม  - ด าเนินการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประยกุต์ระบบอตัโนมติั

ในอตุสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์และอปุกรณ์โทรคมนาคม
และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตในอตุสาหกรรม

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์และอปุกรณ์โทรคมนาคมสู่มาตรฐานสากล

จ านวน 5 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 40 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.ขอนแกน่ ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

128



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและ 40 กิจการ  -  -  - 15,780,400 12,344,300 8,218,697    66.58 ผลการด าเนินงาน

อุปกรณ์การแพทย์  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมอืและอปุกรณ์การแพทย ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

สากลท าให้มศัีกยภาพและสามารถแขง่ขนัในตลาดสากลและขบัเคล่ือน

เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมสู่่ภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืและอปุกรณ์

การแพทย ์น าไปสู่การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์จ านวน 40 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.พระนครศรีอยธุยา กรุงเทพฯและปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

19. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 100 กิจการ 70 กิจการ 72 กิจการ 102.86 54,704,200 42,792,800 36,078,027   84.31 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ SMEsยกระดับทักษะ องค์ความรู้ ให้กบั

บุคลากรหรือวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตุสาหกรรมแฟชั่นให้มี

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 อตุสาหกรรมแฟชั่น

ผ้าผืน ผ้าไหมไทย และตราสินค้าไทยให้เกดิมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) 

จ านวน 72 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา จ านวน 28 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

20. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ 52 กิจการ 8 กิจการ 8 กิจการ 100 14,648,900 11,459,200 8,580,283    74.88 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการพัฒนา SMEs ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจภุัณฑ์

พลาสติกชวีภาพเชงิสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกบัแนวโน้มทางการพัฒนาและ

ความต้องการในอนาคต จ านวน 8 กจิการ และอยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนา

จ านวน 44 กจิการ

โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 

มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

21. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่ม 28 กลุ่ม 13 กลุ่ม 13 กลุ่ม 100 36,307,500 28,401,900 29,612,882   104.26 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร์  - ด าเนินการสร้างเครือขา่ยระหวา่งกลุ่มอตุสาหกรรมให้เกดิเป็นพันธมติร

ทางธรุกจิในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพิ่มผลิตภาพ และสร้างโอกาส

ทางการตลาดให้กบัธรุกจิได้อยา่งเหมาะสมและยั่งยนื จ านวน 13 กลุ่ม 

และอยู่ในระหวา่งด าเนินงาน 15 กลุ่ม

  ซ่ึงได้มกีารด าเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ ล าปาง 

ล าพูน นครราชสีมา มกุดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ หนองคาย หนองบัวล าภ ู

อบุลราชธานี พิจติร เพชรบูรณ์ สมทุรสาคร สุโขทัย จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง 

ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลพัธ์ :

 - จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชนมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไมน่้อยกวา่ร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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หน่วยงาน : กรมสง่สริมอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11 การเสริมสร้างความเขม้แขง็และยั่งยนืให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การปรับโครงสร้างการผลติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
22. โครงการยกระดบัการผลติหัตถกรรมภาคเหนือ 190 กิจการ  -  -  - 60,578,200 16,387,443 18,618,771 113.62 ผลการด าเนินงาน
ตอบบน 1 สู่ฐานการผลติเชิงสร้างสรรค์ 4,990 คน  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชงินวตักรรมและการ

4 หมู่บ้าน ออกแบบรวมทั้งสร้างและพัฒนานักธรุกจิรุ่นใหมใ่นอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เชื่อมโยงระบบดิจทิัลและพัฒนาพื้นที่ชมุชนสร้างสรรค์ จ านวน 190 กจิการ 
4,990 คน และ 4 หมู่บ้าน
ผลลัพธ ์: ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากบริการแล้วเสร็จ
  ซ่ึงภายใต้โครงการดังกล่าวฯ ได้มกีารด าเนินกจิกรรม ดังนี้

   22.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 140 กจิการ              -               -   -        24,438,200   6,280,200     6,840,711     108.93 ผลการด าเนินงาน
เชงินวตักรรมและการออกแบบ 690 คน 1. กจิกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นด้านการออกแบบ ภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชงินวตักรรมและการออกแบบ จดังานสัมมนา
กลุ่มยอ่ย บรรยายในหัวขอ้ การพัฒนาสินค้าเชงิสร้างสรรค์ เพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยวทิยากร คือ นายธรีชยั ศุภเมธกีลูวฒัน์ ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท 
นิวอาไรวา จ ากดั และในชว่งบ่ายจะเป็นกจิกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น
ด้านการออกแบบ โดยวทิยากรและเจา้หน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
ออกแบบ โดยมผู้ีประกอบการเขา้ร่วมสัมมนาจ านวน 51 คน ณ ห้องเบญจรงค์
 โรงแรมเวยีงลคอร จ.ล าปาง เมื่อวนัที่ 17 ม.ิย. 2560 
2. จดักจิกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการเชงินวตักรรมและการออกแบบ งบกลุ่มจงัหวดั ภาคเหนือ
ตอนบน 1 ณ โรงแรมฮอลิเดย ์อนิน์ เชยีงใหม ่โดยมนีักออกแบบ และ
ผู้ประกอบการ (SMEs/วสิาหกจิชมุชน) เขา้ร่วมการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการออกแบบและกระบวนการคิดเชงิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งส้ิน 210 คน  เมื่อวนัที่ 22 มถินุายน 2560

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   22.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ชมุชนสร้างสรรค์ 4 หมู่บ้าน              -               -   -        20,250,000   4,444,493     6,419,105     144.43 ผลการด าเนินงาน
4,000 คน 1.จดัประชมุหารือแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอตุสาหกรรม

สร้างสรรค์(Creative Industry Village :CIV) พื้นที่ จ.แมฮ่่องสอน งบประมาณ
กลุ่มจงัหวดัภาคเหรือตอนบน 1 เพื่อพัฒนา Roadmap หมู่บ้านอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกบัผู้น าชมุชน และผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุธาราทิพย ์
โรงแรมอมิพีเรียล จ.แมฮ่่องสอน เมื่อวนัที่ 19 ม.ิย.60 
2.จดัประชมุหารือแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) พื้นที่ จ.ล าพูน งบประมาณ 
กลุ่มจงัหวดัภาคเหรือตอนบน 1 เพื่อพัฒนา Roadmap หมู่บ้านอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกบัผู้น าชมุชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุ
เทศบาล ต.แมแ่รง จ.ล าพูน เมื่อวนัที่ 20 ม.ิย. 60 
3. จดัประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผนการพัฒนา Roadmap พื้นที่ชมุชน
ออ่นใต้สู่การเป็นหมู่บ้านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ระหวา่งวนัที่ 21-23 มยิ.2560 
ณ ห้องดาบเรือนเทศบาลต าบลออนใต้  อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
วทิยากร ดร. ธดิา  ประภาศน์สนศุข และคณะท างานที่ปรึกษาโครงการ
4. จดัประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผนการงานประชาสัมพันธก์จิกรรมรณรงค์
ส่ือสารเสริมสร้างอตัลักษณ์และเอกลักษณ์หมู่บ้านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 4พื้นที่
ณ ห้องดาบเรือนเทศบาล ต.ออนใต้ อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่เมื่อวนัที่ 22 มยิ.60 

   22.3 โครงการสร้างและพัฒนานักธรุกจิรุ่นใหม่ 50 กจิการ              -               -   -        15,890,000   5,662,750     5,358,954     94.64 ผลการด าเนินงาน
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจทิัล 300 คน 1. จดังานสัมมนากจิกรรมการสร้างกระบวนทัศน์กลุ่ม Startup ในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย โดย ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จกัรพิทักษ์ คณบดี วทิยาลัยนานาชาตินวตักรรม
ดิจทิัล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และรศ.ดร.เอกชยั สุมาลี ผู้อ านวยการศูนยว์จิยั
นครอจัฉริยะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง เป็นวทิยากรด าเนินกจิกรรมในคร้ังนี้ เมื่อวนัที่ 17 มถินุายน 2560
ณ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  จ.เชยีงใหม ่มผู้ีเขา้ร่วม 50 คน 
2. จดักจิกรรมศึกษาดูงาน ณ อาคารอ านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(จงัหวดัเชยีงใหม่) และรับฟังการบรรยายที่ The Brick Startup Space
เร่ือง กลไกเชื่อมโยงเงินทุนภาครัฐเพื่อเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
หาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาธรุกจิ เมื่อวนัที่ 22 มถินุายน 2560 
3.จดักจิกรรมเขา้ร่วมงาน Startup Thailand ณ หอศิลปวฒันธรรม ม.เชยีงใหม่
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ ประกอบการ Startup แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ร่วมแสดงสินค้าและเขา้ร่วมกจิกรรมภายในงาน
เมื่อวนัที่ 23 มถินุายน 2560 
ผลลัพธ:์ ผู้ได้รับการพัฒนาสามารถจดัต้ังธรุกจิด้านดิจทิัลหรือขยายธรุกจิได้ร้อยละ 5
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หน่วยงาน : กรมสง่สริมอุตสาหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

4.1 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม
                    1.6 พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

23. โครงการพัฒนาการผลติและผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตร 200 ราย  -  -  - 9,832,900 7,691,900 5,884,502    76.50 ผลการด าเนินงาน
กับสิ่งแวดลอ้ม  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร ให้มคีวามรู้

ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และเตรียมความ
พร้อมให้ผู้ประกอบการ OTOP เขา้สู่กระบวนการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยการรับรองตนเองด้านส่ิงแวดล้อม (ฉลาก
ส่ิงแวดล้อมประเภท 2) ตามมาตรฐาน ISO14021 จ านวน 200 ราย
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

24. โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์บรรจภุัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 300 ราย  -  -  - 20,695,300 16,189,100 6,742,791    41.65 ผลการด าเนินงาน
ที่มีอัตลกัษณ์ของภูมิภาคสู่สากล  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการออกแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาด และสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นอตัลักษณ์ของภูมภิาค
จ านวน 300 ราย โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนวสิาหกจิในอตุสาหกรรมเป้าหมายมมีลูค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

25. โครงการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทาง 380 ราย 350 ราย 280 ราย 80 39,993,200 31,285,000 24,616,291  78.68 ผลการด าเนินงาน
วฒันธรรมและภูมิปัญญา  -ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพผู้ผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์
ทางภูมปิัญญาให้สอดคล้องและรองรับการตลาดในเชงิวฒันธรรม
และภูมปิัญญา จ านวน 280 ราย อยู่ระหวา่งด าเนินการ 100 ราย
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนวสิาหกจิในอตุสาหกรรมเป้าหมายมมีลูค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
3 เดือน

26. โครงการสง่เสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก 400 คน 360 คน 362 คน 100.56 12,100,000 9,465,300 8,130,136    85.89 ผลการด าเนินงาน
พระราชด าริในพ้ืนที่ตา่งๆ  - ด าเนินการฝึกอบรมให้กบัราษฎรในหลักสูตร อาทิ ชา่งบาติก โภชนาการ

ชา่งตัดเยบ็เส้ือผ้าเป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชพีของ
ไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาด และไปสู่เชงิพาณิชย ์และเพื่อให้
มคีวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชพี โดยมรีาษฎรได้รับการพัฒนา
แล้วจ านวน 362 คน และอยู่ระหวา่งการด าเนินการพัฒนา 38 คน
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

27. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน 310 ราย 269 ราย 305 ราย 113.38 45,857,500 35,872,400 38,641,567  107.72 ผลการด าเนินงาน
 -ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึกให้กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน
และผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน
(มผช.) การพัฒนาการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์การพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน จ านวน 305 ราย  และอยู่ระหวา่งด าเนินการ
5 ราย  โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

28. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลติสนิค้าหน่ึงต าบล 455 ราย 445 ราย  -  - 11,044,500 8,639,700 7,277,515    84.23 ผลการด าเนินงาน
หน่ึงผลติภัณฑ์ก้าวสู่สงัคมดจิทิัล  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOPให้สามารถใช้

เทคโนโลยกีารส่ือสารสร้างชอ่งทางการตลาดใน social network ด้วย
การจดัท าเร่ืองราว ภูมปิัญญา และส่ือประชาสัมพันธท์ี่ทันสมยั น่าสนใจ
สร้างความแตกต่าง และอ านวยความสะดวกในการส่ือสารกบัผู้บริโภคได้
ง่ายและชดัเจนยิ่งขึ้น และสร้างชอ่งทางการตลาด online ในลักษณะ
E-commerce ที่เชื่อมต่อ (Linked) กบั website ที่มชีื่อเสียงอยู่ในตลาด
ในปัจจบุัน จ านวน 445 ราย โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่ กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

29. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลติสนิค้าหน่ึงต าบล 400 ราย 400 ราย 425 ราย 106.25 10,681,100 8,355,300 9,849,753    117.89 ผลการด าเนินงาน
หน่ึงผลติภัณฑ์รุ่นใหม่  - ด าเนินการถา่ยทอดความรู้ในการจดัธรุกจิให้กบัผู้ประกอบการและ

ผู้สนใจที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ OTOP แล้วจ านวน 425 ราย
โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ

30. โครงการยกระดบัการผลติผลติภัณฑ์ผู้ผลติสนิค้า 60 ราย  -  -  - 10,640,000 8,323,200 7,134,282    85.72 ผลการด าเนินงาน
หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  - อยู่ระหวา่งด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน ากลุ่มวสิาหกจิชมุชน OTOP

ในการยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับวสิาหกจิชมุชน
เพื่อส่งเสริมให้เกดิการผลักดันงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมด้านเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจกัรในการผลิตไปใชป้ระโยชน์
ในกลุ่มวสิาหกจิชมุชน จ านวน 60 ราย โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

31. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงาน 90 คน 90 คน 90 คน 100 3,249,000 2,541,600 2,221,691    87.41 ผลการด าเนินงาน
ที่ยั่งยนืในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้  - ด าเนินการฝึกอบรมให้กบัราษฎร ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิระดับครัวเรือนให้กบัราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งขจดัปัญหา
ความยากจน และการสร้างงานที่ยั่งยนืโดยมรีาษฎรได้รับการพัฒนาทักษะ
การผลิตแล้ว จ านวน 90 คน  โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่จ.นราธวิาส
 ปัตตานี และยะลา
ผลลพัธ์ :
 - จ านวนราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม และการพัฒนาให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 จะด าเนินการประเมนิผลเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
3 เดือน

32. โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 30 ราย  -  -  - 3,789,000 2,964,000 2,418,310    81.59 ผลการด าเนินงาน
ผลติภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์  - อยู่ระหวา่งด าเนินการพัฒนาให้เกดิการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

และการด าเนินการ Cluster OTOP ที่มกีารก าหนดทิศทาง เป้าหมาย
และกลยทุธ ์รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการเพิ่มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของผู้ประกอบการ OTOPที่ชดัเจน และส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอื
ในการด าเนินการพัฒนา Cluster OTOP โดยการหาแนวทางร่วมกนัมี
การแลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้และประสบการณ์รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อให้เกดิประสิทธภิาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกบัตลาดการบริหารจดัการ การผลิต และการพัฒนา
บุคลากรจ านวน 30 ราย โดยมพีื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ผลลพัธ์ :
 - ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่ร้อยละ 85 จะด าเนินการ
ประเมนิผลหลังจากรับบริการแล้วเสร็จ
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กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่





ยุทธฯ์ 20 ปี ยุทธฯ์ จัดสรร ยุทธฯ์ อก. กลยุทธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดอืน เบิกจ่าย 9 เดอืน ร้อยละ
1. โครงการยกระดับการปฏบิติัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (4) 1 1.5 14,124,000      11,624,000   10,376,236     89.27     
    สู่ความเปน็เลิศ
2. การสนบัสนนุการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 2 2 (4) 1 1.5 5,720,000        3,709,000     3,648,598      98.37     
3. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2 2 (4) 1 1.5 5,280,000        2,670,000     2,500,000      93.63     
    และโซ่อุปทานเชิงพื้นที่
4. โครงการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับ 2 2 (4) 1 1.5 7,480,000        4,415,000     3,615,000      81.88     
   การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์
5. โครงการสร้างบคุลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ 2 2 (4) 1 1.5 14,100,000      8,945,000     7,295,000      81.55     
    เพื่อการอุตสาหกรรม 
6. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ 2 2 (15) 3 3.1 3,960,000        2,685,584     1,584,000      58.98     
   และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเปน็ศูนย์กลางในภมูิภาค
   อาเซียน
7. โครงการพัฒนากลไกการก ากับดูแลเชิงรุก เพื่อการประกอบการที่ดี 2 2 (15) 3 3.1 8,800,000        6,355,963     4,068,649      64.01     
    ของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
8. โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถของ 2 2 (15) 3 3.1 1,760,000        1,266,500     1,039,949      82.11     
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
9. โครงการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการก ากับดูแล 2 2 (15) 3 3.1 704,000          634,000       678,310         107       
    การประกอการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
10. โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 2 2 (10) 3 3.5 11,448,000      6,055,400     4,952,766      81.79     
     พื้นฐานใหม้ีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
     และส่ิงแวดล้อม

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

137



ยุทธฯ์ 20 ปี ยุทธฯ์ จัดสรร ยุทธฯ์ อก. กลยุทธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดอืน เบิกจ่าย 9 เดอืน ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการ 2 2 (10) 3 3.5 4,752,000        3,464,875     1,526,301      44.05     
     อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
     อย่างยั่งยืน
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับความต้อง 2 2 (10) 3 3.5 14,520,000      9,729,000     7,707,686      79.22     
     การใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนนุการพัฒนา
     เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ
13. โครงการแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่ 2 2 (10) 3 3.5 8,800,000        5,025,000     3,879,540      77.20     
     เชิงพื้นที่

รวมทั้งสิน้ 101,448,000   66,579,322  52,872,035    79.41
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หน่วยงาน : กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.5 เสริมสร้างประสทิธภิาพการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานของภาค อุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
1. โครงการยกระดบัการปฏิบัตกิารโลจสิตกิส์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 83.87 ร้อยละ 72.87 86.88 14,124,000  11,624,000  10,376,236  89.27
และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลศิ 



 



 




   1.1 การเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 88.89 3,000,000     2,700,000     2,700,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
กลุ่มอตุสาหกรรม S-Curve 1. ก าหนดจดัสัมมนาเปิดโครงการเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์

ภาคอตุสาหกรรม กลุ่มอตุสาหกรรม S-Curve วนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2560
ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. จดัประชมุ Focus Group ผู้เชี่ยวชาญ วนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2560 
ณ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่
3. เขา้วนิิจฉยัสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
ความพร้อมเพื่อเขา้ร่วมโครงการ
4. คัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการจ านวน 20 สถาน
ประกอบการ และเร่ิมเขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึก ณ สถานประกอบการแล้ว
5. จดัสัมมนาเพิ่มติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงานด้านโลจสิติกส์
ของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการปี 2555 - 2559 วนัที่ 29
กมุภาพันธ ์2560 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. เขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึกแกส่ถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจดัการโลจสิติกส์

   1.2 การเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 86 ร้อยละ 71 82.56 3,624,000     3,024,000     2,676,236     88.50 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
กลุ่มอตุสาหกรรมที่มต้ีนทุนโลจสิติกส์สูง 1. มกี าหนดจดัการประชมุ Focus Group ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นที่ปรึกษา

โครงการ ในวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2560
2. เขา้วนิิจฉยัสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มคีวาม
พร้อมเพื่อเขา้ร่วมโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ  9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

3. เขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึกสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เขา้
โครงการ
4. จดัสัมมนาติดตามความกา้วหน้าโครงการเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์
ภาคอตุสาหกรรม กลุ่มอตุสาหกรรมที่มต้ีนทุนโลจสิติกส์สูง
วนัที่ 1 มถินุายน 2560
5. อยู่ระหวา่งให้ค าปรึกษาเชงิลึก ณ สถานประกอบการในคร้ังที่ 2

   1.3 การเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 83.33 3,000,000     2,700,000     2,100,000     77.78 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
กลุ่มอตุสาหกรรมที่มศัีกยภาพในการพัฒนาอยา่งแขง็แรง 1. มกี าหนดจดัการประชมุ Focus Group ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นที่ปรึกษา
และยั่งยนื โครงการ ในวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2560


2. เขา้วนิิจฉยัสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มคีวาม
พร้อมเพื่อเขา้ร่วมโครงการ

3. คัดเลือกสถานประกอบการหลังจากเขา้วนิิจฉยัจาก 25 สถาน
เหลือ 20 สถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการเพื่อให้
ค าปรึกษาเชงิลึก

4. เร่ิมเขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึก คร้ังที่ 1 แกส่ถานประกอบการ

5. เร่ิมเขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึก คร้ังที่ 2 แกส่ถานประกอบการ

6. จดัสัมมนาติดตามความกา้วหน้าโครงการเพิ่มประสิทธภิาพโลจสิติกส์
ภาคอตุสาหกรรม กลุ่มอตุสาหกรรมที่มต้ีนทุนโลจสิติกส์สูง วนัที่ 2 มยิ.60

   1.4 การเชื่อมโยงอโซ่อปุทานของกลุ่มอตุสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 58.33 79.54 4,000,000     2,800,000     2,800,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
SMEs 1. คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มศัีกยภาพ Channel Master

2. จดัการอบรมให้ความรู้ และท า Work shop เกี่ยวกบัการเชื่อมโยง
โซ่อปุทานแกส่ถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ ณ โรงแรมเซ็นจร่ีูพาร์ค
วนัที่ 4 และ 7 เมษายน 2560
3. อยู่ระหวา่งการจดัเตรียมการเขา้เกบ็ขอ้มลูและให้ค าปรึกษาเชงิลึก
แกส่ถานประกอบการ
4. จดักจิกรรมสัมมนาการใชหุ้่นยนต์อตุสาหกรรมเพื่อการผลิตสมยัใหม่
"Industrial Robotics for Modern Manufacturing" ณ ศูนยป์ระชมุ
ไบเทค บางนา วนัที่ 19 พ.ค. 60
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   1.5 การส่งเสริมอตุสาหกรรมดีเด่นด้านการจดัการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 100.00 500,000       400,000       100,000       25           ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
โลจสิติกส์เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดี 1. จดังานประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมคัร

สถานประกอบการเพื่อคัดเลือกรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่นประเภท
การจดัการ
2. อยู่ระหวา่งการรับสมคัรสถานประกอบการเขา้คัดเลือกอตุสาหกรรม
ดีเด่นประเภทการจดัการโลจสิติกส์ประจ าปี 2560
3. สถานประกอบการสมคัรเขา้คัดเลือกอตุสาหกรรมดีเด่นประเภทการ
จดัการโลจสิติกส์ ประจ าปี 2560 จ านวน 4 ราย
4. คัดกรองสถานประกอบการที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เขา้รับการคัดเลือก และน าเสนอต่อคณะท างานจดัท าหลักเกณฑ์และ
คัดเลือกรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจดัการโลจสิติกส์
5.สถานประกอบการน าเสนอการด าเนินกจิกรรมการจดัการด้านโลจสิติกส์
ที่เป็นเลิศต่อคณะกรรมการคัดเลือกรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประเภท
การจดัการโลจสิติกส์ วนัที่ 6 มถินุายน 2560 ณ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมอืงแร่
6.ตรวจประเมนิการจดัการด้านโลจสิติกส์ที่เป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ
บริษัท เดอะสยาม เซรามคิ กรุ๊ป อนิดัสทร่ีส์ จ ากดั วนัที่ 19มถินุายน 2560
7.ตรวจประเมนิการจดัการด้านโลจสิติกส์ที่เป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ
บริษัท เอก็เซต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั วนัที่ 23 มถินุายน 2560
8.ตรวจประเมนิการจดัการด้านโลจสิติกส์ที่เป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ
บริษัท ที โอ ซี ไกลคอล จ ากดั วนัที่ 26 มถินุายน 2560

9.ตรวจประเมนิการจดัการด้านโลจสิติกส์ที่เป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ
บริษัท สมบรูณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั วนัที่ 28 มถินุายน 2560

2.  การสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจสิตกิสแ์ละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 73.83 ร้อยละ 68.83 93.23 5,720,000    3,709,000    3,648,598    98.37
โซ่อุปทานเชิงดจิทิัล
   2.1 การส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 71.83 ร้อยละ 66.83 93.04 2,920,000     1,889,000     1,828,598     96.80 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 1. สัมมนาถา่ยทอดความรู้ ประโยชน์ และความส าคัญของการใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) วนัที่ 25 มค.60
ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. กจิกรรม Focus Group ผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวธิกีารด าเนิน
โครงการ วนัที่ 1 กมุภาพันธ ์2560
3. เขา้วนิิจฉยัสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มคีวาม
พร้อมเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 141



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

4. คัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการจ านวน 15 ราย
5. เร่ิมให้ปรึกษาเชงิลึกคร้ังที่ 1 แกส่ถานประกอบการ
6. จดักจิกรรมสัมมนาแนะน าบริษัทและน าเสนอคุณสมบัติและ
ความสามารถของ Software ERP วนัที่ 19 พ.ค. 60 ณ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   2.2 การส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 75.83 ร้อยละ 70.83 93.41 2,800,000     1,820,000     1,820,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
การจดัการคลังสินค้า (WMS) 1. สัมมนาแนะน าโครงการส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

การจดัการคลังสินค้า (WMS) ปี 2560 วนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2560
2. กจิกรรม Focus Group ผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวธิกีาร
ด าเนินโครงการ วนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2560 
3. ก าหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมทั้งเขา้วนิิจฉยัคัด
เลือกสถานประกอบการ จาก 20 เหลือ 15ราย เพื่อเขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึก
4. เร่ิมให้เขา้ปรึกษาเชงิลึกคร้ังที่ 1 แกส่ถานประกอบการ

5. จดักจิกรรมสัมมนาแนะน าบริษัทและน าเสนอคุณสมบัติและ
ความสามารถของ Software WMS วนัที่ 22 พ.ค. 60 ณ โรงแรมทวนิ
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

3. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 79 ร้อยละ 50 63.29 5,280,000    2,670,000    2,500,000    93.63 ผลการด าเนินงาน มีดงัน้ี
จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานเชิงพ้ืนที่ 1. ก าหนดแผนงานและวธิกีารด าเนินงาน/คัดเลือกพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
   3.1 การพัฒนาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 22 ร้อยละ 15 68.18 5,280,000     1,310,000     1,250,000     95.42 ชายแดนเป้าหมาย
ธรุกจิสินค้าอตุสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน 2. ประชมุคณะกรรมการ Steering Committee คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่

16 กมุภาพันธ ์2560 และประชมุคณะกรรมการ Steering Committee 
คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2560
3. ฝึกอบรมในหัวขอ้ "การเชื่อมโยงและสร้างเครือขา่ยโซ่อปุทาน (Supply
 Chain Collaboration)" คร้ังที่ 1 วนัที่ 27 เม.ย. 60 ณ โรงแรม
รติลานนา จ.เชยีงใหม่
4. ฝึกอบรมในหัวขอ้ "การเชื่อมโยงและสร้างเครือขา่ยโซ่อปุทาน (Supply
 Chain Collaboration)" คร้ังที่ 2 วนัที่ 3 พ.ค. 60 ณ โรงแรมราชาวดี 
รีสอร์ท จ.ขอนแกน่ 
5. ฝึกอบรมในหัวขอ้ "การเชื่อมโยงและสร้างเครือขา่ยโซ่อปุทาน (Supply
Chain Collaboration)" คร้ังที่ 3 วนัที่ 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมอนิโดจนี 
จ.สระแกว้
6. คัดเลือกและวนิิจฉยัพร้อมทั้งเกบ็ขอ้มลูเบื้องต้นสถานประกอบการที่
ได้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการจ านวน 20 ราย 142



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

7. เขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึกแกส่ถานประกอบการแล้วจ านวน 2 คร้ัง
8. การจดัประชมุสัมมนา Business Matching ระหวา่งผู้ประกอบการ
ที่เขา้ร่วมโครงการฯ กบัตัวแทนหรือผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน
ในส่วนสถานประกอบการพื้นที่สระแกว้ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 
ระหวา่งวนัที่ 27-28 มถินุายน 2560

4. โครงการสร้างความพร้อมดา้นโลจสิตกิสแ์ละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.39 ร้อยละ 58.56 88.21 7,480,000    4,415,000    3,615,000    81.88
โซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์
   4.1 การส่งเสริมมาตรฐษนความปลอดภัยในโซ่อปุทาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 83.33 2,000,000     1,300,000     500,000       38 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
และการจดัการความต่อเนื่องทางธรุกจิ 1. ประชาสัมพันธแ์ละคัดเลือกสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ
(ISO 28000 & BCM) 2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมด้าน BCM ประเมนิความพร้อม

และคัดเลือก สปก. เพื่อฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ
3. เร่ิมเขา้ให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

   4.2 การส่งเสริมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ (Packaging) ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.67 ร้อยละ 64.67 91.51 2,500,000     1,625,000     1,625,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
เพื่อเพิ่มมลูค่าการตลาดและโลจสิติกส์ 1. จดัการประชมุกลุ่มยอ่ย Focus Group ผู้เชี่ยวชาญวนัที่ 23 มค.60 

2. คัดเลือกและสัมภาษณ์ผุ้ประกอบการที่มคีวามประสงค์เขา้ร่วมโครงการ
3. จดัสัมมนาให้ความรู้เร่ือง บรรจภุัณฑ์ แกผู้่ประกอบการ 7-8 มคี. 60
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
4. เร่ิมเกบ็ขอ้มลูความต้องการด้านบรรจภุัณฑ์และให้ค าปรึกษาเชงิลึกแก่
สถานประกอบการ
5. เขา้เกบ็ขอ้มลูความต้องการการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ ณ สถานประกอบการ
6. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้แกส่ถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ
7.ออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้สถานประกอบการเลือกใชง้านและท าการวจิยั
ตลาดเบื้องต้นแล้วเสร็จประมาณ 50 %

   4.3 การการพัฒนามาตรฐานด้านโลจสิติกส์ของ ร้อยละ 100 ร้อยละ 68.50 ร้อยละ 61.00 89.05 2,980,000     1,490,000     1,490,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล 1. ศึกษาและรวบรวมมาตรฐาน/น าเสนอหัวขอ้มมาตรฐานด้านโลจสิติกส์

ที่จะศึกษาเกบ็ขอ้มลูเชงิลึก
2. คัดเลือกคณะกรรมการ Steering และประชมุคณะกรรมการ Steering
 Committee คร้ังที่ 1 วนัที่ 22 มนีาคม 2560
3. จดัประชมุ Focus Group ระดมความเห็นของกลุ่มสถานประกอบการ
 ณ เชยีงราย วนัที่ 25 เมษายน 2560
4. จดัประชมุ Focus Group ระดมความเห็นของกลุ่มสถานประกอบการ
 ณ จ.ชลบุรี วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560
5. จดัประชมุ Focus Group ระดมความเห็นของกลุ่มสถานประกอบการ
 ณ จ.ขอนแกน่ วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 143



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

5. โครงการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลดา้นโลจสิตกิส์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 68.76 ร้อยละ 63.34 92.12 14,100,000  8,945,000    7,295,000    81.55
เพ่ือการอุตสาหกรรม 
   5.1 การสร้างนักโลจสิติกส์อตุสาหกรรมมอือาชพี ร้อยละ 100 ร้อยละ 56.67 ร้อยละ 50 88.23 3,500,000     2,275,000     2,275,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้

1. จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร 

"การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น(Module 1 Overview of 
Logistics and Supply Chain Management)" วนัที่ 4,11,18 กพ.60 
มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 50 คน
2. จดักจิกรรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร "การ
จดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ(Module 2 Inventory
Management" วนัที่ 4,11,18 มนีาคม 2560 ผู้เขา้ร่วม 54 คน
3.  จดักจิกรรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร "การจดั
การโลจสิติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ(Module 3 Production
Planning and Control Management)" วนัที่ 21-23 เมษายน 2560 
มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 42 คน
4. จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร
"การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ (Module 4
Distribution Management)" วนัที่ 13,20,27 พ.ค. 60 ผู้เขา้ร่วมจ านวน 
41 คน
5.จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร
“การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง” Advanced Logistics
and Supply Chain หลักสูตร Module 1 Supply Chain Risk 
Management ผู้เขา้ร่วมจ านวน 25 คน
6.จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร“การ
จดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง” Advanced Logistics and
Supply Chain หลักสูตร Module 2 Sustainable Supply Chain
Management วนัที่ 10-11 มถินุายน 2560 ผู้เขา้ร่วมจ านวน 19 คน
7.จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในหลักสูตร 
“การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง” Advanced Logistics
and Supply Chain หลักสูตร Module 3 Global Logistics and
Supply Chain Management วนัที่ 17-18 มถินุายน 2560
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ผลการด าเนินงาน/
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ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   5.2 การสร้างที่ปรึกษาด้านการจดัการโลจสิติกส์และ ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.89 ร้อยละ 77.22 97.88 3,000,000     1,500,000     1,500,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
โซ่อปุทานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 1. คัดเลือกผู้ประสงค์เขา้รับการอบรมหลักสูตร SCLS ทั้ง 3 หลักสูตรยอ่ย
ภาคอตุสาหกรรม 2. เร่ิมการอบรมภาคทฤษฏีหลักสูตร SCLS

3. เร่ิมเขา้ให้ค าปรึกษาแกส่ถานปนะกอบการ โดยผู้อบรมใน
หลักสูตร SCLS

   5.3 การพัฒนาฐานขอ้มลูเกณฑ์การเปรียบเทียบวดั ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 62.50 78.13 3,000,000     1,950,000     1,200,000     61.54 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ประสิทธภิาพโลจสิติกส์และโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม 1. ให้ความรู้และแนะน าวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ILPI แกโ่ครงการที่ด าเนินงาน
(Benchmarking) ร่วมกบัส านักโลจสิติกส์ประจ าปี 2560

2. จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ "การประเมนิประสิทธภิาพโลจสิติกส์และ
โซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม" คร้ังที่ 1 วนัที่ 16 พ.ค.60 
ณ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ มผู้ีเขา้ร่วม 22 คน
3.ส ารวจจดัเกบ็ขอ้มลูตัวชี้วดัประสิทธภิาพด้านโลจสิติกส์ (Industrial
Logistics Performance Index: ILPI) 27ตัวชี้วดั จากสถานประกอบการ
100 รายที่ผ่านการคัดเลือก
4.จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ"การประเมนิประสิทธภิาพโลจสิติกส์และโซ่
อปุทานภาคอตุสาหกรรม" คร้ังที่ 2 วนัที่ 6 มถินุายน 2560 ณ กพร.
5.จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ"การประเมนิประสิทธภิาพโลจสิติกส์และ
โซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม" คร้ังที่ 3 วนัที่ 20 มถินุายน 2560
ณ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่

   5.4 การศึกษา ส ารวจ และวเิคราะห์ขอ้มลูเชงินวตักรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 100.00 2,600,000     1,820,000     1,820,000     100 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
เพื่อการพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโซ่อปุทานของกลุ่ม 1. ก าหนดการจดัสัมมนา Marketing 4.0 for smart Enterprise
อตุสาหกรรมน าร่อง ในวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2560

2. คัดเลือกอตุสาหกรรมน าร่อง 1 อตุสาหกรรม จาก 4 อตุสาหกรรม 
โดยคัดเลือกอตุสาหกรรมแปรรูป เป็นอตุสาหกรรมน าร่อง
3.ท าการเกบ็ขอ้มลูจากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมแปรรูป
ด้วยวธิกีารสัมภาษณ์ จ านวน 16 ราย และส ารวจขอ้มลูด้วยการเกบ็
แบบสอบถามจ านวน 120 ราย เพื่อมาวเิคราะห์ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจดัการโลจสิติกส์
4. คัดเลือกสถานประกอบการจากกลุ่มอตุสาหกรรมน าร่อง จ านวน
4 เครือขา่ย เพื่อเขา้ให้ค าปรึกษาเชงิลึก
5. เร่ิมให้ค าปรึกษาเชงิลึกด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และพัฒนาการตลาดสมยัใหม่
6. เร่ิมทดสอบประบบเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วนของ E-commerce 145
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แผน/ผล  9 เดอืน

   5.5 Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจสิติกส์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 68.25 ร้อยละ 67 98.17 2,000,000     1,400,000     500,000       36 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
และโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรมระดับจงัหวดั 1. ประชมุสรุปหลักสูตรการสัมมนา Work shop สัญจร และวางแผน

การจดังานตามจงัหวดัต่างๆ
2. จดัการสัมมนา Work shop สัญจร ณ จงัหวดัอบุลราชธานี
วนัที่ 24-25 เมษายน 2560
3. จดัการสัมมนา Work shop สัญจร ณ จงัหวดัมหาสารคาม
วนัที่ 27-28 เมษายน 2560
4. จดัการสัมมนา Work shop สัญจร ณ จงัหวดัระยอง
วนัที่ 15-16 พ.ค. 60
5. จดัการสัมมนา Work shop สัญจร ณ จงัหวดัสระแกว้
วนัที่ 18-19 พ.ค. 60
6. จดัการสัมมนา Work shop สัญจร ณ จงัหวดัสุโขทัย
วนัที่ 25-26 พ.ค. 60
7.จดัการสัมมนา Work Shop สัญจร ณ จงัหวดัชมุพร
 วนัที่ 8-9 มถินุายน 2560
8.จดัการสัมมนา Work Shop สัญจร ณ จงัหวดัภูเกต็
วนัที่ 19-20 มถินุายน 2560
9.จดัการสัมมนา Work Shop สัญจร ณ จงัหวดัพัทลุง
วนัที่ 22-23 มถินุายน 256
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หน่วยงาน : กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 3. การสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
กลยทุธ ์อก.ที่  : 3.1 พัฒนากลไกในการก ากับดแูลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
6. โครงการเพ่ิมศักยภาพดา้นการค้าและการลงทุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 100 3,960,000   2,685,584   1,584,000    58.98 ผลการด าเนินงาน
ดา้นอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 



 



 



 1. ที่ปรึกษาได้มกีารท าสัญญาเมื่อวนัพุธที่ 28 ธนัวาคม 2559 
เพ่ือการเป็นศูนยก์ลางในภูมิภาคอาเซียน 2. ที่ปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้น (Inception report) จ านวน 10 ชดุ

เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2560
3. ที่ปรึกษาขอเบิกค่าจา้งที่ปรึกษา งวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของค่าจา้งศึกษา
ทั้งหมด จ านวนเงิน 594,000 บาท เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2560
4.คณะกรรมการได้มกีารตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2560
5. วนัที่ 20-24 มนีาคม 2560 ทางคณะเจา้หน้าที่ของ กบย. และทีม
ที่ปรึกษาโครงการ ได้เดินทางไปศึกษาและจดัท าขอ้มลูประเทศคู่งแขง่
ที่ส าคัญของไทยในด้านการค้าและการลงทุนอตุสาหกรรมแร่และ
อตุสาหกรรมพื้นฐานในประเทศอาเซียนเป้าหมาย ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
(ประเทศเกาหลีใต้)
6. วนัที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ทางคณะเจา้หน้าที่ของ กพร. 
และทีมที่ปรึกษาโครงการ ได้เดินทางเขา้ร่วมประชมุกบัหน่วยงานด้านแร่
และศึกษาดูงานแหล่งแร่ดีบุก – ทังสเตน ณ เมอืงทวาย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมาร์
7. วนัที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2560 ทางคณะเจา้หน้าที่ของ กพร. และ
ทีมที่ปรึกษาโครงการ ได้เดินทางไปเขา้ร่วมประชมุ Lao-Thai Workshop
on Mineral Resources Development Technology และน าเสนอ
องค์ความรู้ เกี่ยวกบัเทคโนโลยใีนการท าเหมอืงแร่ การแต่งแร่ และ
การจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแร่ของไทย พร้อมทั้ง จดักจิกรรมเจรจาจบัคู่ธรุกจิ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี
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ด้านแร่ ระหวา่งผู้ประกอบการ ไทย - ลาว ณ เมอืงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว
8. ที่ปรึกษาส่งรายงานความกา้วหน้าคร้ังที่ 1 (Progress repost) 
9. ที่ปรึกษาขอเบิกเงินค่าจา้งที่ปรึกษา งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของค่าจา้ง
ศึกษาทั้งหมด จ านวนเงิน 990,000 บาท เมื่อวนัที่ 31 พค. 2560
10. คณะกรรมการได้มกีารตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวนัที่ 23 มยิ. 2560

7. โครงการพัฒนากลไกการก ากับดแูลเชิงรุก เพ่ือการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 64.35 ร้อยละ 53.12 83 8,800,000   6,355,963   4,068,649    64.01
ประกอบการที่ดขีองอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน
    7.1 เฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ร้อยละ 53.33 71.11 3,080,000    2,310,000   2,065,286     89.41 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้

1. ด าเนินการตรวจประเมนิการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ 
ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ล าพูน ล าปาง ชลบุรี สงขลาและพัทลุง รวม93ราย
2. ด าเนินการตรวจประเมนิการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในเขตจงัหวดัเลย และจงัหวดัตาก จ านวน 3 ราย เกบ็ตัวอยา่งน้ าบริเวณ
พื้นที่เหมอืงแร่สังกะสี จงัหวดัตาก จ านวน 3 ราย รวมทั้งส้ิน 5 ราย
3. ด าเนินการตรวจประเมนิการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในเขตจงัหวดัสระบุรีจ านวน 32โรง จงัหวดัระยอง ตราด จนัทบุรี สระแกว้
ปราจนีบุรี ฉะเชงิเทรา จ านวน 14 โรง รวมทั้งส้ิน 46 โรง
4. ตรวจสอบเอกสารกอ่นเขา้ด าเนินการตรวจประเมนิตามมาตรการฯ
5. ส ารวจขอ้มลูการใชน้้ าและเกบ็ขอ้มลูน้ าใชช้มุชน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพพื้นที่เหมอืงแร่เกา่ในเขตพื้นที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ในระหวา่งวนัที่ 3-6 เมษายน 2560

6. ด าเนินการตรวจประเมนิการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ พิจติร จ านวน 23 ราย 43 แปลง 9  โรง
7. ด าเนินการตรวจประเมนิการกฎิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในเขตจงัหวดัตาก จ านวน 1 ราย จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 16 แปลง 
14 ราย 9 โรง
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   7.2 ส ารวจและเฝ้าระวงัพื้นที่บ่อเหมอืงเกา่เพื่อน ามา ร้อยละ 100 ร้อยละ 56 ร้อยละ 56 100 1,100,000    930,000      947,363       101.87 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
พัฒนาใชป้ระโยชน์และแกไ้ขปัญหาผลกระทบด้าน 1. การคัดเลือกพื้นที่ และวางแผนการด าเนินงานในภาคสนาม
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพชมุชนบริเวณใกล้เคียง 2. ส ารวจขอ้มลูการใชน้้ าและเกบ็ขอ้มลูการใชน้้ าของชมุชน รวมทั้ง

ตรวจสอบสภาพพื้นที่เหมอืงแร่เกา่ในเขตพื้นที่จงัหวดัราชบุรี ในระหวา่ง
วนัที่ 16-21 ธนัวาคม 2559
3. ส ารวจขอ้มลูการใชน้้ าและเกบ็ขอ้มลูน้ าใชข้องชมุชน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพพื้นที่เหมอืงแร่เกา่ในเขตพื้นที่จงัหวดัเพชรบุรี ในระหวา่งวนัที่ 16-18 
ธนัวาคม 2560
4. การจดัเตรียมขอ้มลู เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ เพื่อด าเนินการเกบ็ตัวอยา่ง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
5. ศึกษาและเฝ้าระวงัสถานการณ์ปนเปื้อนแร่ตะกั่วในล าห้วยคลิต้ี รวมทั้ง
ศึกษาสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่ เพื่อประเมนิผลกระทบที่อาจ
กอ่ให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพของชมุชนในเขตพื้นที่จงัหวดักาญจนบุรี 
ระหวา่งวนัที่ 20-26 มนีาคม 2560
6. ส ารวจขอ้มลูการใชน้้ าและเกบ็ขอ้มลูน้ าใชข้องชมุชน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพพื้นที่เหมอืงแร่เกา่ในเขตพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราช ในระหวา่ง
วนัที่ 1-7 พฤษภาคม 2560
7. ส ารวจขอ้มลูการใชน้้ าและเกบ็ขอ้มลูน้ าใชข้องชมุชน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพพื้นที่เหมอืงแร่เกา่ในเขตพื้นที่จงัหวดัตรัง ในระหวา่งวนัที่ 12-18
ม.ิย. 60 และจงัหวดักาญจนบุรี ในระหวา่งวนัที่ 20 ม.ิย. - 1 ก.ค.60

   7.3 พัฒนาระบบตรวจสอบการท าเหมอืงใต้ดิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 1,760,000    1,056,000   1,056,000     100.00 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
1. ได้รับรายงาน Inception Report เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์60
โดยที่ปรึกษาได้จดัท ารายละเอยีดแผนการด าเนินงาน ที่จะใชใ้นการ
ด าเนินงานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ได้รับรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 1 และลงพื้นที่โครงการเหมอืงแร่
ใต้ดินชนิดแร่โพแทชภายในประเทศเพื่อรวบรวมขอ้มลูส าหรับจดัท าเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบการท าเหมอืงใต้ดิน
3. จดัท าเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบการท าเหมอืงแร่โพแทชใต้ดิน
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   7.4 รังวดัตรวจสอบหน้าเหมอืงกลุ่มแร่เป้าหมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 67.08 ร้อยละ 45.41 67.70 1,100,000    755,363      - - ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
1. รังวดัจดัท าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแร่หินออ่น, 
หินประดับ, แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องที่จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธแ์ละนครสวรรค์ จ านวน 8 แปลง
2. รังวดัจดัท าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแร่หินออ่น 
หินแกรนิต หินประดับ แร่แคลไซต์ และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องที่จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 15 แปลง
3. รังวดัจดัท าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแร่หินออ่น,
หินแกรนิต, หินประดับ, แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องที่จงัหวดั
สงขลา, ตรัง, กระบี่และพังงา จ านวน 8 แปลง 

4. รังวดัจดัท าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแร่หินออ่น, 
หินแกรนิต, หินประดับ, แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องที่จงัหวดั
สระบุรี ฉะเชงิเทรา อดุรดิตถ ์สุโขทัย ก าแพงเพชร และลพบุรี จ านวน 
30 แปลง

   7.5 ปรับเปล่ียนเส้นโครงแผนที่ค่าพิกดังานรังวดั ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 71 88.75 880,000      704,000      - - ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ 1.รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดัมกุดาหาร และอบุลราชธานี 

จ านวน  20  สถานี
2. รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 สถานี
3. รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 สถานี
4. รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดัหนองคาย จ านวน 17สถานี
5. รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดัพังงา จ านวน 28 สถานี 
และจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 7 สถานี
6. รังวดัสร้างหมดุหลักฐานในเขตท้องที่จงัหวดัพัทลุง จ านวน 4 สถานี
และจงัหวดัปราจนีบุรี จ านวน 6 สถานี

   7.6 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูงานรังวดัหมู่เหมอืงด้วย ร้อยละ 100 ร้อยละ 78 ร้อยละ 63 80.77 880,000      600,600      - - ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
งานส ารวจระยะไกล  - ในชว่งเดือนตุลาคม 2559 - มนีาคม 2560 ได้รังวดัส ารวจเหมอืงที่ได้

จากอากาศยานไร้คนขบัเพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบก ากบัดูแลตามแผนที่
ก าหนด ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหวา่งการสร้างแผนที่ภาพถา่ยเพื่อการก ากบัดูแลฯ 
ตามแผนที่ก าหนดต่อไป

150



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี

8. โครงการเพ่ิมผลติภาพการผลติเพ่ือยกระดบั ร้อยละ 100 ร้อยละ 68.50 ร้อยละ 57.25 83.58 1,760,000   1,266,500   1,039,949    82.11 ผลการด าเนินงาน มีดงัน้ี
ความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 1.ด าเนินการวางแผนการลงพื้นที่ตามกจิกรรมที่ 1 โดยจะเร่ิมลงพื้นที่
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย ในเดือน พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2559

2. ลงพื้นที่ประสานกบั สรข. 5 พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลู
สถานประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่โครงการร่วมกนั ในเดือน ธค. 59
3. จดัท าขอ้มลูสถานประกอบการรับผิดชอบ ส าหรับประกอบการพิจารณา
คัดเลือกสถานประกอบการที่เขา้ร่วมในพื้นที่โครงการ ในเดือน มค. 60 
โดย สรข.5 พิษณุโลก
4. ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ ์และเชญิฃวนให้สถานประกอบการเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 30 ราย ในเดือน ก.พ. 60 
5. ลงพื้นที่ตรวจวดัประสิทธภิาพการผลิต และจดัท าแผนการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตให้กบัโรงโมห่ิน บริษัท ศิลานครสวรรค์ จ ากดั
อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ ในเดือน มี.ค. 60
6.ลงพื้นที่ตรวจวดัประสิทธภิาพการผลิต และจดัท าแผนการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตให้กบัสถานประกอบการในพื้นที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ชยันาท และนครสวรรค์ จ านวน 5 ราย  ในเดือน เม.ย. 60 
7. ลงพื้นที่ตรวจวดัประสิทธภิาพการผลิตให้กบัสถานประกอบการ
ในพื้นที่จงัหวดัอดุรดิตถ ์จ านวน 5 ราย ในเดือน พ.ค. 60 
8. จดัท ารายงานและเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตให้กบั
สถานประกอบการที่ได้ตรวจวดัแล้ว 8 ราย ในเดือน ม.ิย 60 

9. โครงการยกระดบัคุณภาพและความโปร่งใสในการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 - - 704,000      634,000     678,310       106.99 ผลการด าเนินงาน มีดงัน้ี
ก ากับดแูลการประกอการเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 1.ได้จดัท าร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ อยา่งไรกต็ามภายหลังได้รับทราบ
พ้ืนฐาน ผลการประเมนิ ITA ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาพบวา่ประเด็นที่น ามาใช้

ส าหรับเป็นเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าโครงการไมไ่ด้เป็นประเด็น
ที่มผีลคะแนนในระดับต่ าตามที่คาดการณ์ไวก้อ่นล่วงหน้า จงึไมม่คีวาม
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการฯ และเห็นควรน างบประมาณไปด าเนินการอื่น
แทนเพื่อให้เกดิประโยชน์กบักรมมากที่สุด ขณะนี้อยู่ระหวา่งการหารือและ
การพิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับแผนหรือขอยกเลิกโครงการฯ
โดยได้ขอ้สรุปเบื้องต้นวา่จะจดัสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ปฏิบัติ
ภารกจิด้านการก ากบัดูแลเพื่อใชส้ าหรับการด าเนินการตรวจก ากบัฯ 
สถานประกอบการที่เขา้ขา่ยเฝ้าระวงัเป็นพิเศษตามนโยบาย ปกอ. 
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี

2. ในเดือนมี.ค. 60 จดัสรรงบประมาณจากโครงการดังกล่าวฯ ให้แก ่สรข.
1-7 เพื่อใชใ้นการก ากบัดูแลการประกอบการเหมอืงแร่และอตุสาหกรรม
พื้นฐานให้มคุีณภาพและมคีวามโปร่งใส (ส่วนภูมภิาค)  มกีารเบิกจา่ย
143,679.80 บาท 
3. ในเดือน พ.ค. 60 มกีารเบิกจา่ย 190,261.21 บาท
4. ในเดือน ม.ิย. 60 มกีารเบิกจา่ย 344,369.20 บาท 
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หน่วยงาน : กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน  R     แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 การพัฒนาประสทิธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลติ บริการ การค้าและการลงทุน

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 3. การสง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
กลยทุธ ์อก.ที่  : 3.5 สง่เสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
10. โครงการค่าใช้จา่ยการสง่เสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 48.31 ร้อยละ 40.09 82.98 11,448,000  6,055,400   4,952,766.33  81.79
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานในระดบัสงู 



 



 




มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
   10.1 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมอืงแร่และ ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 3,520,000     1,970,000    530,340          26.92 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
อตุสาหกรรมพื้นฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 1.ที่ปรึกษาฯ น าส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) และขอเบิกเงิน
ต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยกุต์ใชใ้นสถานประกอบการ ค่าจา้งงวดที่ 1 (ร้อยละ 15 = 450,000 บาท)

2. ด าเนินการจดัสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) ประจ าปี 2560 และ
พิธมีอบรางวลัโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมอืงแร่และอตุสาหกรรม
พื้นฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)
ไปประยกุต์ใชใ้นสถานประกอบการประจ าปี 2559 ณ ห้องประชมุทองค า
ชั้น 1 กพร. มผู้ีเขา้ร่วมงาน จ านวน 189 ราย
3.จดัอบรม Group Training คร้ังที่ 1 ให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแร่
ที่ได้รับการเขา้ร่วมโครงการ CSR-DPIM ณ ห้องประชมุทองค า ชั้น 1 กพร.
มผู้ีเขา้ร่วมงานจ านวน 48 ราย
4. จดัอบรม Group Training CSR-DPIM Network ให้กบัสมาชกิ
เครือขา่ย CSR-DPIM ณ ห้องประชมุทองค า ชั้น 1 กพร. มผู้ีเขา้ร่วมงาน
จ านวน 90 ราย
5. จดัอบรม Group Training คร้ังที่ 2 ให้กบัผู้ประกอบอตุสาหกรรมแร่ 
ที่ได้รับการเขา้ร่วมโครงการ CSR-DPIM ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุ
ทองค า ชั้น 1 กพร. มผู้ีเขา้ร่วมงาน จ านวน 53 ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

6. จดัการศึกษาดูงาน/การประชมุเครือขา่ย คร้ังที่ 2/2560และการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show&Share) ณ จงัหวดัระนอง มผู้ีเขา้ร่วมงาน 
จ านวน 125 ราย
7. จดัอบรม Group Training คร้ังที่ 3 ให้กบัผู้ประกอบอตุสาหกรรมแร่
ที่ได้รับการเขา้ร่วมโครงการ CSR-DPIM  ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุ
ทองค า ชั้น 1 กพร. มผู้ีเขา้ร่วมงาน จ านวน 53 ราย
8. จดัฝึกอบรม CSR-DPIM Beginner ให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแร่
ที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ
9. ด าเนินการทวนสอบสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 
10 ราย และสถานประกอบการเครือขา่ย CSR-DPIM จ านวน 5 ราย

   10.2 การพัฒนายกระดับมาตรฐานการประกอบการ ร้อยละ 100 - - - 3,000,000     -             1,180,956.73   #DIV/0! ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
เหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน 1. อยู่ระหวา่งการให้ค าแนะน าปรึกษาสถานประกอบการเพื่อยกระดับ

การประกอบการฯ 
2. สรส. ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อตรวจประเมนิและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 2,240,000 บาท ดังนี้
  - สรข.1 3 4 7 จ านวนเงินหน่วยงานละ 250,000 บาท
  - สรข.2 จ านวนเงิน 200,000 บาท
  - สรข.5 จ านวนเงิน 350,000 บาท
  - สรข.6 จ านวนเงิน 600,000 บาท
  - สอพ. จ านวนเงิน 90,000 บาท

   10.3 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมอืงแร่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 69.50 ร้อยละ 57.84 83.22 2,640,000     1,893,700    1,714,395       90.53 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
และอตุสาหกรรมสีเขยีว และเหมอืงแร่สีเขยีว . ในเดือนตุลาคม 2559


1. ขอรายชื่อสถานประกอบการที่ศักยภาพในการประกอบการและสนใจ
เขา้ร่วมโครงการเหมอืงแร่สีเขยีว จากสรข.1-7 เพื่อไปให้ค าแนะน าและ
ประชามสัมพันธโ์ครงการ
2. รวบร่วมรายชื่อสถานประกอบการที่จะส่งเสริมเขา้ร่วมอตุสาหกรรรม
สีเขยีวในระดับต่างๆ เพื่อจะไปด าเนินการประชาสัมพันธใ์ห้ค าแนะน าใน
การสมคัรเขา้ร่วมการรับรองอตุสาหกรรมสีเขยีว
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ(5 ส)
4.จดัเตรียมขอ้มลูเพื่อเตรียมออกภาคสนามไปแนะน าส่งเสริมการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม ่ล าพูน ล าปาง ระหวา่งวนัที่ 
23 พ.ย.-3 ธ.ค. 2559
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ในเดือนพฤศจกิายน 2559
1. ด าเนินการส่งเสริมแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ประกอบการ จงัหวดัเชยีงใหม ่ ล าพุน ล าปาง ระหวา่งวนัที่ 
23 พ.ย.59-3 ธ.ค.59
2. วางแผนประชาสัมพันธแ์นะน าและเชญิชวนผู้ประกอบการเขา้ร่วม
โครงการฯ ภาคกลางประมาณ 7 ราย
ในเดือนธนัวาคม 2559
1. ส่งเสริมแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ประกอบการในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ล าพูน ล าปาง จ านวน 31 ราย
2. ออกภาคสนามติดตามให้ค าแนะน าการรักษาระบบการท ากจิกรรม 5ส
ของสถานประกบการที่เคยเขา้ร่วมโครงการฯ (รายเกา่) จ านวน 10 ราย
ในเขตพื้นที่จงัหวดัน่าน อตุรดิตถ ืสุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์
ระหวา่งวนัที่ 12-21 ธนัวาคม 2559
3. ด าเนินการเชญิชวน ประชาสัมพันธ ์ให้ค าแนะน าตามาตรฐานเหมอืงแร่
สีเขยีวในจงัหวดัสุพรรณบุรี อยธุยา ขลบุรี ตราด สระแกว้ รวมทั้งส้ิน18ราย 
ในเดือนมกราคม 2560
1. เชญิชวนประชาสัมพันธแ์ละให้ค าแนะน ามาตรฐานเหมอืงแร่สีเขยีว 
จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม ่สุโขทัย ก าแพงเพชร จ านวน 7 ราย
2. โครงการ 5ส. ด าเนินการจดัอบรมและให้ค าแนะน าสถานประกอบการ
ที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 4 ราย ระหวา่ง
วนัที่ 23-27 มกราคม 2560
3. โครงการปลูกต้นไม ้อยู่ระหวา่งการจดัเตรียมเอกสาร มาตรการฯ 
เพื่อส่งเสริมแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ประกอบการ จงัหวดัระยอง ตราด จนัทบุรี สระแกว้ ปราจนีบุรี และ
ฉะเชงิเทรา
ในเดือนกมุภาพันธ ์2560
1. เชญิชวนประชาสัมพันธแ์ละให้ค าแนะน าการประกอบการตามมาตรฐาน
เหมอืงแร่สีเขยีว จงัหวดัอบุลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย ์ระหวา่งวนัที่ 
6 -10 กมุภาพันธ ์2560 และจงัหวดัตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ระหวา่ง
วนัที่ 20-25 กมุภาพันธ ์2560
2. ส่งเสริมการรักษามาตรฐานเหมอืงแร่สีเขยีว โดยเชญิชวนและแนะน า
ผู้ประกอบการรายเกา่ร่วมรักษามาตรฐานเหมอืงแร่สีเขยีว
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ในเดือนมนีาคม 2560
 - ด าเนินการเตรีวมความพร้อมกอ่นตรวจประเมนิในจงัหวดัลพบุรี
สระบุรี สุพรรณบุรี
 - สถานประกอบการได้ใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 3 (GI3)
จ านวน 34 ราย โครงการ 5ส.
 - ด าเนินการจดัอบรม และให้ค าแนะน าสถานประกอบการที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ในพื้นที่จงัวหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 1 ราย ระหวา่งวนัที่ 
6-8 มนีาคม 2560
 - ด าเนินการจดัอบรม และให้ค าแนะน าสถานประกอบการที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ในพื้นที่จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 1 ราย ในวนัที่ 14 มคี. 60
 - โครงการปลูกต้นไม ้จดัท าหนังสือถงึกรมป่าไมเ้ร่ือง ขอความอนุเคราะห์
กล้าไมใ้ห้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประกอบการ
ภาคตะวนัออก ในเขตพื้นที่จงัหวดัระยอง ตราด จนัทบุรี สระแกว้
ปราจนีบุรี ฉะเชงิเทรา
ในเดือนเมษายน 2560
 - 5 ส ประสานผู้ประกอบการ และจดัเตรียมเอกสารในการตรวจการ
รักษาระบบการด าเนินกจิกรรม 5ส ของสถานประกอบการที่เคยเขา้ร่วม
โครงการ ในพื้นที่จงัหวดัน่าน อตุรดิตถ ์สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร
และนครสวรรค์ จ านวน 10 ราย

 - ด้านต้นไม ้ด าเนินการประสานผู้ประกอบการ และจดัท าหนังสือแจง้
ผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 34 ราย เพื่อรับกล้าไม้
ที่สถาน/ีศูนยเ์พาะช ากล้าไม้
ในเดือนพฤษภาคม 2560
 - เหมอืงแร่สีเขยีว ลงพื้นที่ไปตรวจประเมนิเบื้องต้นและเตรียมความพร้อม
สถานประกอบการ วนัที่ 3-7 เม.ย.60 จงัหวดัอบุลราชธานี บุรีรัมย ์วนัที่
18-20 เม.ย.60 จงัหวดัสุโขทัย วนัที่ 24-28 เม.ย.60 จ.นครศรีธรรมราช
พังงา วนัที่ 15-19 พ.ค.60 จ.ชมุพร สุราษฎร์ธานี รวมทั้งส้ิน 20 ราย และ
ด าเนินการขออนุมติัจา้งจดังาน Greenmining  2017 และอยู่ในขั้นตอน
ด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาตามวธิสีอบราคา/พัสดุด าเนินการจา้งต่อไป
ในเดือนมถินุายน 2560
 - 5ส ออกภาคสนาม เพื่อตรวจติดตามให้ค าแนะน าการรักษากจิกรรม
 5ส ของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการฯ คร้ังที่ 2 จ านวน 10 ราย
ในเขตพื้นที่ จ.น่าน อดุรดิตถ ์สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ 
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ระหวา่งวนัที่ 21 -28 พ.ค.60
 - ต้นไม ้จดัเตรียมขอ้มลูเพื่ออกภาคสนามติดตามและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการในเดือน ก.ค. 60
ติดต่อประสานงานผู้ประกอบการให้ไปรับกล้าไมแ้ละสอบถามความคืบหน้า
 - เหมอืงแร่เขยีว น าคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมอืงแร่สีเขยีว
ไปตรวจประเมนิสถานประกอบการที่ขอรับรางวลัเหมอืงแร่สีเขยีว จ านวน
10 ราย ในพื้นที่จงัหวดัลพบุรี 3 ราย สระบุรี 1 ราย วนัที่ 13 ม.ิย.-16
มิ.ย.60 จงัหวดัสุพรรณบุรี 5 ราย อยธุยา 1 ราย วนัที่ 21 - 23 ม.ิย.60

   10.4 การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 72.50 77.33 2,288,000     2,191,700    1,527,074.60   69.68 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ท าเหมอืงแร่ให้มกีารปรับสภาพและใชป้ระโยชน์พื้นที่ 1.การรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานของพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้ว
ในรูปแบบต่าง ๆ และได้จดัส่งเจา้หน้าที่เขา้ด าเนินงานในพื้นที่ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด

จงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อปรับ สภาพพื้นที่โดยใชเ้คร่ืองจกัรกลขนาดหนัก
(3 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจกิายน 2559) เพื่อจดัท าเป็นสวนสมนุไพร
เพื่อการศึกษา เรียนรู้ของชมุชนและผู้ที่สนใจ
2. ด าเนินงานปรับพื้นที่เพื่อจดัท าสวนสมนุไพร ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ให้แกช่มุชนและผู้ที่สนใจแล้วเสร็จ และอยู่ในระหวา่งด าเนินการ
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างทางเดินและลานกฬีากลางแจง้ รวมทั้งการจดัจา้งท าป้าย
โครงการฯ และป้ายก ากบัเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับการด าเนินงาน
ศึกษาส ารวจพื้นที่ประกอบการเหมอืงแร่ และเกบ็ตัวอยา่งน้ าจากขมุเหมอืง
เพื่อการก าหนดแนวทางในการแกป้ัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน 2 คร้ัง ประกอบด้วยจงัหวดัปราจนีบุรี สระแกว้ ชลบุรี นครสวรรค์ 
และเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 16 พื้นที่
3. ด าเนินงานปรับพื้นที่เพื่อจดัท าสวนสมนุไพร ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ให้แกช่มุชนและผู้ที่สนใจแล้วเสร็จ และอยู่ในระหวา่งด าเนินการ
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างทางเดินและลานกฬีากลางแจง้ รวมทั้งการจดัจา้งท าป้าย
โครงการฯ และป้ายก ากบัเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับการด าเนินงาน
ศึกษาส ารวจพื้นที่ประกอบการเหมอืงแร่ และเกบ็ตัวอยา่งน้ าจากขมุเหมอืง 
เพื่อการก าหนดแนวทางในการแกป้ัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน 2 คร้ัง ประกอบด้วยจงัหวดัปราจนีบุรี สระแกว้ ชลบุรี นครสวรรค์
และเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 16 พื้นที่
4. เดือนกมุภาพันธ ์2560 การด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่
แล้ว พื้นที่ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอต จ.เชยีงใหม ่ปัจจบุันได้ด าเนินงาน
ปรับพื้นที่เพื่อการจดัท าสวนสมนุไพรส าหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ชมุชนและผู้ที่สนใจแล้วเสร็จ และได้จดัส่งเจา้หน้าที่เพื่อการดูแลรักษา
กล้าไมท้ี่ปลูกในพื้นที่โครงการฯ และจดัเตรียมพื้นที่ส าหรับกอ่สร้างทางเดิน
และการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายให้พร้อมส าหรับการติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกายและป้ายก ากบัทั้งนี้ได้จดัจา้งให้ท าป้ายโดยก าหนดและป้ายก ากบั
เคร่ืองออกก าลังกาย เตรียมไวเ้รียบร้อยแล้ว โดยก าหนดแผนงานในการ
ติดต้ังชว่ง เดือน มคี. 2560 เนื่องจากปัจจบุันอยู่ในระหวา่งด าเนินการ
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างทางเดินและลานกลางแจง้ ส าหรับการด าเนินงานฟื้นฟู
พื้นที่เพิ่มเติมอกี 1 พื้นที่ คือ พื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ 
ซ่ึงได้ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้แก ่องค์การบริหาร
ส่วน ต. เขาทอง และส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ 
เพื่อเชญิเขา้ร่วมด าเนินงานโครงการ และได้ร่วมกนัส ารวจรายละเอยีด
ของพื้นที่ด าเนินงานแล้วในวนัที่ 16 กพ. 2560 รวมทั้งได้จดัส่งเจา้หน้าที่
ไปด าเนินการรังวดั และจดัท าแผนที่ภูมปิระเทศของพื้นที่ด าเนินงาน
โดยใชอ้ากาศยานไร้คนขบั ในระหวา่งวนัที่ 20-22 กพ. 2560 เพื่อน าขอ้มลู
มาใชใ้นการ ออกแบบรายละเอยีดการด าเนินงานต่อไปส าหรับ
การด าเนินงานศึกษาส ารวจพื้นที่ประกอบการเหมอืงแร่และเกบ็ตัวอยา่ง
น้ าขมุเหมอืงเพื่อก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว 3 คร้ัง ประกอบด้วยพื้นที่จงัหวดัปราจนีบุรี สระแกว้ ชลบุรี 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขนัธ์
รวมจ านวน 25 พื้นที่ นอกจากนี้ได้ด าเนินการดูแลรักษาและติดตามผลการ
ด าเนินงานฟื้นฟูในพื้นที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้ว จงัหวดัราชบุรี จ านวน
1 คร้ัง และได้ส ารวจพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้วเพื่อคัดเลือกเป็น
พื้นที่ด าเนินงานฟื้นฟูในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ในปี 2561 จ านวน 2 แปลง
ยงัอยู่ในระหวา่งการเตรียมขอ้มลูเพื่อการออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว
 โดยจะเขา้ร่วมประชมุเพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทัศนียภาพ
ที่สามารถมองเห็นจากระยะไกล
5. ในเดือนเมษายน 2560 ไมส่ามารถด าเนินการได้เนื่องจากรถบรรทุกน้ า
ซ่ึงใชส้ าหรับรดน้ าต้นไมเ้พลาป็มน้ าขาดยงัอยู่ในระหวา่งการด าเนินการซ่อม
ส าหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้วในพื้นที่จงัหวดักาญจนบุรี
ตามความต้องการของอตุสาหกรรมจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 2 แปลง 
ยงัอยู่ในระหวา่งการเตรียมขอ้มลูเพื่อการออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว 
โดยจะเขา้ร่วมประชมุเพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทัศนียภาพที่
สามารถมองเห็นจากระยะไกลในการประชมุคร้ังต่อไป
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

6. การด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่ พื้นที่ต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอต จงัหวดัเชยีงใหม ่ปัจจบุันได้ด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เพิ่มเติมอกี 
1 พื้นที่ คือพื้นที่ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ซ่ึงได้
ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก ่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง และส านักจดัการทรัพยากรป่าไม ้4 สาขานครสวรรค์ 
เพื่อเชญิเขา้ร่วมด าเนินงานโครงการฯ และได้ร่วมกนัส ารวจรายละเอยีด
ของพื้นที่ด าเนินงานแล้วในวนัที่ 16 กพ.60 ได้จดัส่งเจา้หน้าที่ไปด าเนินการ
รังวดั และจดัท าแผนที่ภูมปิระเทศของพื้นที่ด าเนินงานโดยใชอ้ากาศยาน
ไร้คนขบัในระหวา่งวนัที่ 20 – 22 กมุภาพันธ ์2560 เพื่อน าขอ้มลูมาใช้
ในการออกแบบรายละเอยีดต่อไป และเพื่อให้การด าเนินงานมคีวามรวดเร็ว
และมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้นได้ประสานกบักรมป่าไมเ้พื่อขอความร่วมมอื
ให้แต่งต้ังเจา้หน้าที่กรมป่าไมเ้ป็นหัวหน้าโครงการฯ รวมทั้งยงัได้ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชมุชน ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
ที่จะด าเนินการฟื้นฟู จ านวน 150ตัวอยา่ง เมื่อวนัที่ 8 – 13 มนีาคม 2560
 ในระหวา่งวนัที่ 24 – 25 เมษายน 2560  ได้ด าเนินงานประสานงานกบั 
อบต.เขาทอง เพื่อออกแบบการปรับพื้นที่ตลอดจนจดัหาแหล่งดินเพื่อ
การปรับพื้นที่ ปัจจบุันอยู่ในระหวา่งการออกแบบรายละเอยีดของการ
ปรับพื้นที่เพื่อการฟื้นฟู ซ่ึงได้ก าหนดแผนงานจะด าเนินการในระหวา่งวนัที่ 
15 มถินุายน – 14 กรกฎาคม 2560 ส าหรับการด าเนินงานศึกษาส ารวจ
พื้นที่ประกอบการเหมอืงแร่ และเกบ็ตัวอยา่งน้ าจากชมุชนเหมอืง เพื่อการ
ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 
4 คร้ัง ประกอบด้วยพื้นที่จงัหวดัปราจนีบุรี สระแกว้ ชลบุรี นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขนัธ ์พังงา ภูเกต็
นครศรีธรรมราช และตรัง รวมจ านวน 35 พื้นที่ ส าหรับการติดตามดูแล
รักษากล้าไมท้ี่ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้ว จงัหวดัราชบุรี นั้น
เดือนพฤษภาคม 2560 ได้ด าเนินการไปแล้ว 2 คร้ัง ระหวา่งวนัที่ 4 – 5 
พฤษภาคม 2560 และ 15 – 16 พฤษภาคม 2560

11. โครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนเชิงรุก ร้อยละ 100 ร้อยละ 72.57 ร้อยละ 27.39 37.74287 4,752,000    3,464,875   1,526,301.14  44.05
ในการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
   11.1 เสริมสร้างความเขม้แขง็เครือขา่ยทุกภาคส่วนใน ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 20.50 34.17 1,320,000     860,000      399,005.57      46.40 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
การดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม 1. ออกภาคสนามเพื่อติดตามให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานตามภารกจิ

ที่ถา่ยโอนของ อปท. จ านวน 7 แห่ง ในเขตพื้นที่จงัหวดัน่าน สุโขทัย ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ระหวา่งวนัที่ 12-21 ธนัวาคม 2559

159



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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แผน/ผล  9 เดอืน

2. ออกภาคสนามเพื่อติดตามให้ค าแนะน าเครือขา่ยภาคประชาชน
ซ่ึงได้จดัต้ังไวแ้ล้ว จ านวน 13 เครือขา่ยในเขตจงัหวดัน่าน อดุรดิตถ ์สุโขทัย 
ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ ระหวา่งวนัที่ 12-21 ธนัวาคม 2559
3. ด าเนินการประสานวทิยากร โรงแรม ฝ.พร. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในการจดัการอบรม เร่ืองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
4. ด าเนินการจดัท าหนังสือขออนุมติัจดัอบรมและหนังสือเชญิวทิยากรเร่ือง
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารกจิการที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่จงัหวดัอดุรดิตถ ์ในวนัพุธที่ 22 มนีาคม 2560
5. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารภาคสนามเพื่อกระตุ้นการท างานของ
เครือขา่ยภาคประชาชน และภารกจิที่ถา่ยโอนของ อปท.ในพื้นที่จงัหวดั
น่าน  อตุรดิตถ ์สุโขทัย และนครสวรรค์
6. ด าเนินการกระตุ้นการท างานของเครือขา่ยภาคประชาชน ในพื้นที่
จงัหวดันครสวรรค์ จ านวน 5 เครือขา่ย ได้แก ่เครือขา่ยภาคประชาชน 
ต าบลหนองกระโดน (1) ต าบลหนองกระโดน (2) ต าบลเขาชายธง 
ต าบลสุขส าราญ และเทศบาลเมอืงตาคลี(1)


7. จดัเตรียมเอกสาร เพื่อน าไปใชใ้นราชการกระตุ้นการท างานของ อปท. 
และเครือขา่ยภาคประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชยันาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
ระหวา่งวนัที่ 26 ม.ิย. - 1 ก.ค. 60 

   11.2 การเสริมสร้างความร่วมมอืของผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 28.57 28.57 1,232,000     1,232,000    692,659.57      56.22 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืของอตุสาหกรรม เดอืนตลุาคม 2559
เหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน  -ประสานงานกบั ฝ.พร.และสรข.เพื่อเตรียมการจดัฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

เจา้หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวขอ้ง
เดอืนธนัวาคม 2559
 - วางแผนการจดัอบรมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด
ในปีงบประมาณ 2560
เดอืนมกราคม 2560
1.ด าเนินการจดัท าหนังสือเพื่อขออนุมติัจดักจิกรรมเสริมสร้างความร่วมมอื
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นและชมุชนเพื่อจดัการส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา
ที่ยั่งยนืของอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน ระหวา่งเดือน
กมุภาพันธ ์เดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 7 คร้ัง ในพื้นที่จงัหวดั
2. ด าเนินการประสานและจดัท าหนังสือเชญิหน่วยงานเขา้ร่วมกจิกรรมฯ 
วนัที่ 28 กมุภาพันธ ์2560 ณ ห้องประชมุ อบต. หน้าพระลาน 
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อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี
เดอืนกุมภาพันธ ์2560 
 - จดัเตรียมขอ้มลูเพื่อไปจดักจิกรรมเสริมสร้างความร่วมมอืของผู้ประกอบ
การท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการจดัการส่ิงแวดล้อมและการพัมนาที่ยั่งยนืของ
อตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน ณ ห้องประชมุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี
เดอืนมีนาคม 2560
 - ด าเนินการประสานและจดัท าหนังสือเชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างความร่วมมอืฯ ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชมุ อบต. วงัด้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี
เดอืนเมษายน 2560
 - จดัฝึกอบรมการเกบ็ตัวอยา่งส่ิงแวดล้อมในพื้นที่การท าเหมอืงแร่ 
ระหวา่งวนัที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุทองค า ชั้น 2 กพร.
 มผู้ีเขา้ร่วมการฝึกอบรม จ านวน 57 คน
- จดัเตรียมเอกสารอปุกรณ์ในการจดักจิกรรมเสริมสร้างความร่วมมอืฯ 
คร้ังที่ 2 วนัที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบล
วงัดัง จงัหวดักาญจนบุรี

   11.3 สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 77.50 ร้อยละ 60.50 78.06 880,000       685,375      434,636.00      63.42 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัเหมอืงใต้ดิน 1. ประสานราชการกบัอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี และเกบ็ขอ้มลู

การเฝ้าระวงัผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการเหมอืงแร่โพแทช จ.อดุรธานี เมื่อวนัที่ 30 ตค.- 2 พย.59 โดย
สร้างองค์ความรู้ให้ผู้น าชมุชนในพื้นที่โครงการเหมอืงใต้ดิน จ านวน 3 คร้ัง
3. เมื่อวนัที่ 23-24 ธนัวาคม 2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนิน
โครงการเหมอืงแร่โพแทชใต้ดิน จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดันครราชสีมา
4. ในวนัที่ 9-11 มกราคม 2560 เขา้ร่วมประชมุชี้แจงดครงการส ารวจแร่
โพแทช ของบริษัท ไชน่าหมงิต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จ ากดั
จงัหวดัสกลนคร
5. วนัที่ 22-24 กมุภาพันธ ์2560 เดินทางไป จงัหวดันครราชสีมา จ.ชยัภูมิ
และจงัหวดัใกล้เคียง เพื่อลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
การท าเหมอืงใต้ดินและติดตามความคืบหน้าโครงการเหมอืงแร่โพแทช
ของบริษัท อาเซียนโปแตชชยัภูม ิจ ากดั(มหาชน)และบริษัท ไทยคาลิ จ ากดั
6. วนัที่ 29 มนีาคม 2560 เดินทางไปราชการที่จงัหวดัสกลนคร และ
จงัหวดัใกล้เคียง เพื่อเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการศูนยป์ฏิบัติการแกไ้ข
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ปัญหาการเจาะ ส ารวจแร่โพแทช อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร
7. วนัที่ 24-30 เมษายน 2560 เดินทางไปราชการที่จงัหวดัขอนแกน่
 และจงัหวดัใกล้เคียง เพื่อร่วมกบัเจา้หน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีในการ
เขา้ศึกษาแท่งตัวอยา่งแร่โพแทชและเกลือหินและท าการบ ารุงรักษาตัวอยา่ง
แร่ ณ โรงเกบ็ตัวอยา่งแท่งหินแร่ จงัหวดัขอนแกน่
8. วนัที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่จงัหวดัสกลนครและจงัหวดั 
ใกล้เคียงเพื่อติดตามการเจาะส ารวจแร่โพแทชของบริษัท ไชน่า
หมงิต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั
9. วนัที่ 26 - 30 มถินุายน 2560 เดินทางไปราชการที่จงัหวดันครราชสีมา
และจงัหวดัใกล้เคียง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการเกบ็ขอ้มลู
เปรียบเทียบและอโุมงค์เหมอืงใต้ดินของบริษัท ไทยคาลิ จ ากดั

   11.4 ส่งเสริมอตุสาหกรรมแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 52.78 - - 1,320,000     687,500      - - ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม  - อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัท า TOR

12. โครงการสง่เสริมและพัฒนาเทคโนโลยรีีไซเคิล ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ร้อยละ 60 80.00 14,520,000  9,729,000   7,707,686      79.22
เพ่ือรองรับความตอ้งการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของ
ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
  12.1 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยรีีไซเคิลเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 100 5,000,000     3,000,000    3,000,000       100.00 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้

1. จดัหาที่ปรึกษาและลงนามสัญญาจา้งเรียบร้อยแล้ว 
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยา่กรทดแทน และการพัฒนาเมอืง 2. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานเบื้องต้นแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
อตุสาหกรรมเชงินิเวศ (จงัหวดัชลบุรี) และมกีารคัดเลือกพื้นที่นิคมอตุสาหกรรม/เขตอตุสาหกรรมในพื้นที่

จงัหวดัชลบุรี จ านวน 1 แห่ง
3.ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมขอ้มลูชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียที่เกดิขึ้น
ในพื้นที่นิคมอตุสาหกรรม/เขตอตุสาหกรรมในพื้นที่จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก
4. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 1 แล้วเสร็จตามแผน
ที่ก าหนด
5. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด ขณะนี้อยู่ในระหวา่งส ารวจ ศึกษา รวบรวมและจดัท าองค์ความรู้
และเทคโนโลยรีีไซเคิลขยะหรือของเสียที่ได้รับการคัดเลือก
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  12.2 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยรีีไซเคิลเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 100 5,000,000     3,000,000    3,000,000       100.00 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยา่กรทดแทน และการพัฒนาเมอืง 1. ลงนามในสัญญาจดัซ้ือ/จดัจา้ง
อตุสาหกรรมเชงินิเวศ (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 2. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานเบื้องต้นแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ขณะนี้

อยู่ในระหวา่งคัดเลือกพื้นที่นิคมอตุสาหกรรม/เขตอตุสาหกรรมในพื้นที่
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 แห่ง
3. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด ขณะนี้อยู่ในระหวา่งส ารวจ ศึกษา และรวบรวมขอ้มลูชนิด/
ประเภทขยะ หรือของเสียที่เกดิขึ้นในพื้นที่นิคมอตุสาหกรรม/เขต
อตุสาหกรรมในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือก
4. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด ขณะนี้อยู่ในระหวา่งส ารวจ ศึกษา รวบรวมและจดัท าองค์ความรู้
และเทคโนโลยรีีไซเคิลขยะหรือของเสียที่ได้รับการคัดเลือก

   12.3 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยรีีไซเคิลเพื่อพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ร้อยละ 45 47 3,940,000     3,940,000    1,379,000.00   35.00 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
และประยกุต์ใชว้ตัถดิุบทดแทนในอตุสาหกรรมกอ่สร้าง 1. การลงนามสัญญาจดัซ้ือ/จดัจา้ง

2. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานเบื้องต้นแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ขณะนี้
อยู่ใน ระหวา่งส ารวจ ศึกษา และรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัเทคโนโลยรีีไซเคิล
เพื่อน าขยะหรือวสัดุเหลือใชแ้ละของเสียรวมถงึผลพลอยได้หรือ
By-product จากกระบวนการผลิต กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่
3. ที่ปรึกษาได้จดัส่งรายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ ตามแผนที่
ก าหนด ขณะนี้อยู่ในระหวา่งศึกษา ทดลองเทคโนโลยรีีไซเคิลที่ได้รับการ
คัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับโรงงานต้นแบบ 
(Pilot Scale)
4. ที่ปรึกษาอยู่ในระหวา่งจดัท าขอ้มลูรายละเอยีดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยรีีไซเคิลที่ได้รับการคัดเลือก

   12.4 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเทคโนโลยรีีไซเคิล ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ร้อยละ 65 86.67 580,000       380,000      328,686.00      86.50 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
1. ได้ส ารวจ ศึกษา รวบรวมขอ้มลู และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย ได้แก่
ขยะหรือของเสียหรือผลพลอยได้ที่เกดิขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มโีลหะ
เป็นส่วนประกอบ จ านวน 1 ชนิด
2. ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยรีีไซเคิลของเสียเป้าหมายที่ได้รับ
การคัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale)
3. ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยรีีไซเคิลของเสียเป้าหมายในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และคัดเลือกเทคโนโลยรีีไซเคิลของเสีย
เป็นวตัถดิุบทดแทนด้านแร่/โลหะ เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

163



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
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รีไซเคิลทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แกผู้่ประกอบการ
4. อยู่ในระหวา่งการเตรียมจดัฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการถา่ยทอดเทคโนโลยี
รีไซเคิลของเสียเป็นวตัถดิุบทดแทนด้านแร่/โลหะทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้แกผู้่ประกอบการ

13. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากการประกอบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 67.13 ร้อยละ 55.88 83.24 8,800,000    5,025,000   3,879,540      77.20
การเหมืองแร่เชิงพ้ืนที่
  13.1 โครงการศึกษาเตรียมความในการจดัท าแผนปฏิบัติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85.25 ร้อยละ 65.75 77.13 2,200,000     2,025,000    912,656.00      45.07 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
การระดับชาติเพื่อลดปรอทจากการท าเหมอืงแร่ทองค า ส่วนที่ด าเนินการเอง
พื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเขา้ร่วมเป็นภาคี 1. กมุภาพันธ ์2560 - ด าเนินการเกบ็ตัวอยา่งน้ าและตะกอนดินในระหวา่ง
ตามอนุสัญญามนิามาตะวา่ด้วยปรอท วนัที่ 22-26 กมุภาพันธ ์2560

2. เดือนมนีาคม 2560 
   - คณะกรรมการตรวจรับงานได้ด าเนินการตรวจรับงานจา้ง งวดที่ 2 
(รายงานเบื้องต้น) แล้วในวนัที่ 3 มนีาคม 2560
   - ลงพื้นที่เพื่อหารือกบัผู้น าชมุชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเกบ็ขอ้มลูในการด าเนินโครงการ
และวางแผนการเกบ็ตัวอยา่งเลือกและปัสสาวะในตัวอยา่ง ประชาชน
กลุ่มเส่ียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสปรอท
3. เดือนพฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่ร่วมกบัที่ปรึกษา เพื่อเขา้ร่วมสังเกตุ-
การณ์ในการเกบ็ตัวอยา่งพืชผัก และสัตวน์้ า
ส่วนที่จดัซ้ือ/จดัจา้ง
1. การยื่นขอ้เสนอด้านเทคนิคและราคาของที่ปรึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้ห้ส่ง
ภายในวนัที่ 2 ธนัวาคม 2559
2. กลุ่มงานพัสดุด าเนินการจดัท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัจา้ง
ที่ปรึกษาด าเนินโครงการเสนอต่อ อพร. ผ่าน ผอ.สกม.แล้ว
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้มหีนังสือ ที่ ศธ.
6593(14).1(5)29/023 ลงวนัที่ 10 มกราคม 2560ขอส่งรายงานเบื้องต้น 
(Inception report) โดยมเีนื้อหาในการจดัท าแผนการด าเนินการของ
โครงการให้ครอบคลุมขอบเขตด าเนินงานทั้งหมด ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้งที่ปรึกษาแล้ว ในวนัที่ 26 มกราคม 2560 
4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้มหีนังสือ ที่ 
ศธ 6593(14)7(5)วจ/100 ลงวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2560 ขอส่งรายงาน
เบื้องต้น (Inception Report) มายงั กพร. ตามก าหนดเวลาแล้ว
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5. เดือนเมษายน 2560 จดัท าขอ้มลูรายงานฉบับกลาง(Interim Report)
6. เดือนพฤษภาคม 2560จดัท าขอ้มลูรายงานฉบับกลาง(Interim Report)
7. เดือนมถินุายน 2560 อยู่ระหวา่งการจดัท าขอ้มลูรายงานฉบับกลาง
 (Interim Report)

   13.2 การแกไ้ขปัญหาดินและตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ า ร้อยละ 100 ร้อยละ 49 ร้อยละ 46 93.88 6,600,000     3,000,000    2,966,884.00   98.90 ผลการด าเนินงาน มดัีงนี้
แมต่าว อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ส่วนที่ด าเนินการเอง

1. การจดัจา้งที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ
2. กลุ่มงานพัสดุอ ด าเนินการจดัท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมติั
จา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการฯ เสนอต่อ อพร.ผ่าน ผอ.สกม.ต่อไป
3. กพร.ได้จดัจา้งมหาวทิยาลัยเชยีงใหมเ่พื่อเป็นที่ปรึกษา ณ กลุ่มงานพัสดุ
สบก. แล้ว เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ 46/2560
ลงนามวนัที่ 6 มกราคม 2560
4. ลงพื้นที่เพื่อด าเนินการจดัประชมุ เพื่อประชาสัมพันธก์ารด าเนินการ
ในพื้นที่  3 ต าบล ได้แก ่แมต่าว แมก่แุละพระธาตุผาแดง
5. อยู่ระหวา่งการจดัท ารายงานความกา้วหน้า (Progress Report)
ส่วนที่จดัซ้ือ/จดัจา้ง
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้มหีนังสือ ที่ ศธ 6593
(14) 1(5)วจ/100 ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2560 ขอส่งรายงานเบื้องต้น
(Inception Report) มายงั กพร. ตามก าหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้มหีนังสือที่ ได้มหีนังสือ
ที่ ศธ 6593(14).1(5)วจ/325 ลว. 11 พ.ค.60 ขอส่งรายงานความกา้วหน้า
(Progress report) มายงั กพร.แล้ว
3. คณะกรรมการตรวจรับงานได้ด าเนินการตรวจรับงานจา้งงวดที่ 2 
(รายงานความกา้วหน้า) แล้ว เมื่อวนัที่ 19 มถินุายน 2560
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 





ยทุธ์ฯ 20 ปี ยทุธ์ฯ จดัสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทั้งปี แผน 9 เดอืน เบิกจา่ย 9 เดอืน ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอตุสาหกรรม 2 2 (15) 1 1.1 30,000,000     12,366,500     12,366,500     100.00   
   ออ้ยและน ้าตาลทราย
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐ 2 2 (15) 1 1.1 626,700         156,600         192,130         122.69   
   ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
3. เงินสมทบให้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาออ้ย 2 2 (15) 1 1.1 450,000,000    450,000,000    450,000,000   100.00   
   ขั นต้นและขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550 
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน ้าตาลทราย 2 2 (15) 1 1.1 8,000,000       3,758,922       1,127,677      30.00     
5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอตุสาหกรรมออ้ย 2 2 (15) 1 1.1 1,207,700       650,000         666,980         102.61   
   น ้าตาลทรายและอตุสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการ
   สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
6. โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านออ้ย 2 2 (10) 1 1.1 54,000,000     24,225,000     20,235,000     83.53     
7. โครงการวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธุอ์อ้ย 2 2 (10) 1 1.1 150,000,000    31,350,000     31,350,000     100.00   
8. โครงการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง 2 2 (10) 1 1.1 6,000,000       2,850,000       2,850,000      100.00   
   จากออ้ยและน ้าตาลทราย
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกออ้ยของประเทศไทย 2 2 (10) 1 1.1 15,000,000     11,033,677     8,932,630      80.96     
10 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุพ์ืช : ออ้ย 2 2 (10) 1 1.1 4,400,000       2,845,600       1,976,351      69.45     
    (อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกมุารี) และการปรับปรุงพันธุอ์อ้ยลูกผสมชุด CSB 
    เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออ้ย

รวมทั้งสิ้น 719,234,400   539,236,299   529,697,267  98.23

งบประมาณ (บาท)

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

รายการโครงการ
ความสอดคลอ้ง
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หน่วยงาน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัลในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพ

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 30,000,000     12,366,500     12,366,500      100     
   สื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 



 



 




   1.1) โครงกำรพัฒนำศูนยป์ฏิบัติกำรอตุสำหกรรมออ้ย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 6,000,000       2,850,000        2,850,000        100     ผลการด าเนินงาน
และน ้ำตำลทรำย ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ด้ำเนินกำรพัฒนำศูนยป์ฏิบัติกำรอตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย

และจดัหำและติดตั งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
ศูนยก์ลำงระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำรสนับสนุนกำรบริหำรจดักำร
อตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย โดยเป็นงบประมำณที่หน่วยงำนใช้
ด้ำเนินโครงกำร เป็นเงิน 5,700,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่ง
กำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 23 ส.ค.60 โดยได้ด้ำเนินกำร
ศึกษำและวเิครำะห์รูปแบบกำรพัฒนำระบบศูนยป์ฏิบัติกำรฯและรูปแบบ
วธิกีำรให้บริกำรขอ้มลูสำรสนเทศที่ สอน. ใชอ้ยู่ในปัจจบุัน ศึกษำและ
วเิครำะห์มำตรฐำนสำกลด้ำนรูปแบบและวธิกีำรเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอ้มลู
ระหวำ่งหน่วยงำน และรูปแบบกำรให้บริกำรขอ้มลูสำรสนเทศ กำรออกแบบ
รำยละเอยีดระบบศูนยป์ฏิบัติกำรฯ รวมทั ง จดัหำและติดตั งอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับศูนยป์ฏิบัติกำรอตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   1.2) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบออกใบอนุญำต ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 100 5,000,000       2,137,500        2,137,500        100     ผลการด าเนินงาน
ส่งออกน ้ำตำลทรำยเพื่อรองรับให้บริกำรผ่ำน National ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบยื่นขอรับใบอนุญำตส่งออกน ้ำตำลทรำยไปนอก
Single Window (NSW) ทั งระบบ รำชอำณำจกัรผ่ำนระบบ NSW โดยตรง และงบประมำณที่หน่วยงำนใช้

ด้ำเนินโครงกำร เป็นเงิน 4,750,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่ง
กำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 23ส.ค.60 โดยได้ด้ำเนินกำร
ศึกษำและวเิครำะห์ ทบทวน และจดัท้ำขอ้มลูที่เกี่ยวกบักำรน้ำเขำ้และส่งออก
น ้ำตำลทรำย รวมทั งขั นตอนเกี่ยวกบักำรออกใบอนุญำตส่งออกน ้ำตำลทรำย
ไปนอกรำชอำณำจกัรและรำยละเอยีดกำรให้บริกำรผ่ำน National Single 
Window (NSW) ศึกษำและวเิครำะห์มำตรฐำนต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัท้ำใบรับรอง ใบอนุญำต และเอกสำรอเิล็กทรอนิกส์ รวมถงึกำรลงลำยมอื
ชื่ออเิล็กทรอนิกส์บนใบอนุญำตฯ ศึกษำ และวเิครำะห์ พ.ร.บ. ระเบียบ 
ประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรน้ำเขำ้และส่งออก และกำรออกใบอนุญำต
ส่งออกน ้ำตำลทรำยเพื่อรองรับกำรให้บริกำรผ่ำน NSW กำรออกแบบ
รำยละเอยีดของกำรปรับปรุงระบบฯ รวมทั ง จดัหำและติดตั งอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรผ่ำน NSW ทั งระบบ

   1.3) โครงกำรจดัท้ำระบบฐำนขอ้มลูกำรผลิตออ้ยและ ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 100 4,000,000       570,000          570,000           100     ผลการด าเนินงาน
น ้ำตำลทรำย เพื่อใชใ้นกำรวเิครำะห์ดัชนีประสิทธภิำพ ด้ำเนินกำรจดัท้ำระบบฐำนขอ้มลูเพื่อใชใ้นกำรวเิครำะห์ดัชนีประสิทธภิำพ
กำรผลิตอตุสำหกรรมน ้ำตำลทรำย อตุสำหกรรมผลิตน ้ำตำลของประเทศไทย (Efficiency index of sugar

industries data base : EISID)  และร่ำงกฎกระทรวงดัชนีประสิทธภิำพ
อตุสำหกรรมผลิตน ้ำตำลของประเทศไทย โดยเป็นงบประมำณที่หน่วยงำน
ใชด้้ำเนินโครงกำร เป็นเงิน 3,800,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำรด้ำเนินงำน
งวดที่ 2 โดยครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 25 ก.ค. 60 โดยได้ด้ำเนินกำรศึกษำ
ทบทวน วธิกีำรและตัวแปรชี วดัที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุันเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
จดัท้ำดัชนีประสิทธภิำพกำรผลิตอตุสำหกรรมน ้ำตำลทรำยของประเทศไทย 
กำรออกแบบระบบฐำนขอ้มลูเพื่อกำรวเิครำะห์ดัชนีประสิทธภิำพกำรผลิต
อตุสำหกรรมน ้ำตำลทรำย และน้ำเสนอแนวคิดของระบบฐำนขอ้มลูฯ 
เพื่อส้ำรวจควำมต้องกำรเพิ่มเติมจำกผู้เชี่ยวชำญทุกภำคส่วน ได้แก ่ตัวแทน
จำกชำวไร่ออ้ย ตัวแทนจำกโรงงำนน ้ำตำลทรำยและภำครำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   1.4) โครงกำรพัฒนำระบบภูมสิำรสนเทศในกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 100 4,000,000       1,584,000        1,584,000        100     ผลการด าเนินงาน
ประเมนิควำมคุ้มค่ำเชงิเศรษฐศำสตร์ในกำรบริหำร  - ด้ำเนินกำรจดัท้ำแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรพื นที่ปลูกออ้ย (Zoning)
จดักำรพื นที่ปลูกออ้ย (Zoning) ของไทย และแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรประเมนิควำมคุ้มค่ำ

เชงิเศรษฐศำสตร์ในกำรบริหำรจดักำรพื นที่ปลูกออ้ย (Zoning) ของไทย 
โดยงบประมำณที่หน่วยงำนใชด้้ำเนินงำนโครงกำร เป็นเงิน 3,960,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำร
ด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 13 ส.ค.60 โดยด้ำเนินกำรศึกษำ
และรวบรวมขอ้มลูทำงภูมศิำสตร์  และขอ้มลูอื่นๆ ที่จำ้เป็นของแต่ละพื นที่
ที่มกีำรเพำะปลูกออ้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพื นฐำนในกำรบริหำรจดักำรพื นที่
ปลูกออ้ย (Zoning) ศึกษำแนวทำงในกำรขยำยพื นที่ปลูกออ้ยและแนวทำง
ในกำรเพิ่มผลผลิต(Yields) ต่อไร่ของพื นที่ปลูกออ้ย วเิครำะห์และเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธข์องขอ้มลูทำงภูมศิำสตร์กบัพื นที่ปลูกออ้ยและแนวทำงในกำร
เพิ่มผลผลิต(Yields) ต่อไร่ของพื นที่ปลูกออ้ย

   1.5) โครงกำรประยกุต์ใชร้ะบบสำรสนเทศเพื่อบริหำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 5,500,000       2,612,500        2,612,500        100     ผลการด าเนินงาน
จดักำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001  - ด้ำเนินกำรจดัท้ำแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรประยกุต์ใชร้ะบบ
ระยะที่ 2 สำรสนเทศ เพื่อบริหำรจดักำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001

ของอตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย และพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อบริหำรจดักำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 5000 ให้รองรับตำม
ดัชนีชี วดัผลงำนหรือควำมส้ำเร็จของงำน (KPI) จำ้นวน 1 ระบบ 
โดยงบประมำณที่หน่วยงำนใชด้้ำเนินงำนโครงกำร เป็นเงิน 5,225,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำร
ด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 24 ก.ย. 60 โดยด้ำเนินกำร
ศึกษำควำมต้องกำรกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศในกำรจดัท้ำมำตรฐำนสำกล 
ISO 50001 และพัฒนำกำรน้ำเสนอค่ำควบคุมคุณภำพพลังงำนไฟฟ้ำ เชน่ 
ค่ำควบคุมพลังงำนกระแสไฟฟ้ำ ค่ำควบคุม ค่ำตัวประกอบทำงไฟฟ้ำ
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   1.6) โครงกำรพัฒนำนวตักรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 5,500,000       2,612,500        2,612,500        100     ผลการด าเนินงาน
เพื่อกระบวนกำรผลิตเชงินิเวศน์และเพิ่มศักยภำพ ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจดัท้ำฉลำกคำร์บอนในกำร
ในกำรแขง่ขนั (Green Productivity) ตำมมำตรกำร รองรับมำตรฐำนสำกล ISO 14067 ให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจดักำรในมมุมอง
สำกล ISO 14067 ของผู้บริหำรและผู้ให้ค้ำปรึกษำในกำรจดัท้ำฉลำกคำร์บอน จำ้นวน 1 ระบบ

และจดัท้ำแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศตำมมำตรฐำน 
ISO 14067 เพื่อมุ่งสู่อตุสำหกรรมสีเขยีว(Green Industry) โดยงบประมำณ
ที่หน่วยงำนใชด้้ำเนินงำนโครงกำร เป็นเงิน 5,225,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่ง
กำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 12 ก.ย.60 โดยด้ำเนินกำร
ศึกษำและวเิครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจดั
ท้ำมำตรฐำน ISO 14067 เพื่อมุ่งสู่อตุสำหกรรมสีเขยีว (Green Industry) 
ในมมุมองของโรงงำนและในมมุมองของที่ปรึกษำจดัท้ำฉลำกคำร์บอน

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 626,700         156,600         192,130          122.7  ผลการด าเนินงาน
ภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  - ด้ำเนินกำรส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรให้มสีมรรถนะ (ควำมรู้ ทักษะ 

และทัศนคติ) ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ยกระดับ/ปรับปรุง
กระบวนงำนหลัก (Core Function) ให้มคีวำมโปร่งใส พร้อมตรวจสอบ 
ตรวจประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำนใน
สังกดัส้ำนักงำนฯ เสริมสร้ำงระบบแจง้เบำะแสเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตใน
ส้ำนักงำนฯ และสร้ำงเครือขำ่ย และประชำสัมพันธ ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น ในรอบ 9 เดือน ได้ด้ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต และควำมรู้เกี่ยวกบักำร
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม - 1 เมษำยน 2560 
ณ โรงแรมลองบีช จ.เพชรบุรี มบีุคลำกรตำมกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วม 80 รำย 
งบประมำณ 192,130 บำท

3. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 450,000,000   450,000,000   450,000,000    100     ผลการด าเนินงาน
เพ่ือชดเชยสว่นตา่งราคาอ้อยขั้นตน้และขั้นสดุท้าย  - ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 8 ม.ค. 51 มมีติเห็นชอบกำรจำ่ยเงิน
ฤดกูารผลติปี 2549/2550 ชดเชยส่วนต่ำงรำคำออ้ยขั นต้นและขั นสุดท้ำยฤดูกำรผลิตปี 2549/2550

จำ้นวน 5,277,477 ล้ำนบำท โดยให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้พิจำรณำ
ด้ำเนินกำรจดัหำเงินกู้ดังกล่ำวให้กบักองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยไปกอ่นแล้ว
ตั งงบประมำณให้ อก. ปีละ 450 ล้ำนบำท เป็นเวลำ 11 ปี และชำ้ระส่วน
ที่เหลือในปีที่ 12  โดยเร่ิมตั งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2552 ในรอบ 9 เดือน 
เบิกจำ่ยตำมใบแจง้หนี จำก ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
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ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

4. โครงการพัฒนาประสทิธภิาพในการผลติน้ าตาลทราย 8,000,000      3,758,922       1,127,677       30      
   4.1) โครงกำรจดัท้ำแผ่นแมบ่ทกำรพัฒนำศูนยก์ลำง ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 4,000,000       1,900,000        570,000           30       ผลการด าเนินงาน
อตุสำหกรรมชวีภำพ (Bio- Hub) จำกออ้ยและ  - ด้ำเนินกำรจดัท้ำแผนแมบ่ทกำรพัฒนำศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมชวีภำพ 
น ้ำตำลทรำย (Bio Hub) จำกออ้ยและผลิตภัณฑ์จำกออ้ยจำ้นวน 1 แผน 

โดยงบประมำณที่หน่วยงำนใชด้้ำเนินงำนโครงกำร เป็นเงิน 3,800,000 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน อยู่ในระหวำ่งกำรตรวจรับงำนและเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 2 
โดยได้ด้ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มลูระบบกำรขนส่งตลอดห่วงโซ่
อปุทำนของอตุสำหกรรมชวีภำพ กำรวเิครำะห์ศักยภำพและควำมพร้อม
เพื่อหำพื นที่ที่มคีวำมเหมำะสมในกำรจดัตั งศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมชวีภำพ 
และกำรประเมนิผลิตภัณฑ์ชวีภำพที่มศัีกยภำพในกำรพัฒนำภำยในประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมชวีภำพ

   4.2) โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและโปรแกรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 4,000,000       1,858,922        557,677           30       ผลการด าเนินงาน
กำรทดสอบควำมชำ้นำญของห้องปฏิบัติกำรให้เป็น  - ด้ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ ของส้ำนักงำนฯให้มคีวำมพร้อมยื่นขอ
มำตรฐำนสำกล กำรรับรองห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพมำตรฐำนสำกลISO/IEC 17025

และกำรยื่นขอกำรรับรองควำมสำมำรถผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำ้นำญ
ของห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043 โดยงบประมำณที่
หน่วยงำนใชด้้ำเนินงำนโครงกำร เป็นเงิน 3,717,844 บำท
ซ่ึงในรอบ 9 เดือน อยู่ในระหวำ่งกำรตรวจรับงำน และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 2
โดยได้ด้ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงห้องปฏิบัติกำร สอบเทียบ
อปุกรณ์เคร่ืองมอืให้เป็นห้องปฏิบัติกำรต้นแบบ ตำมมำตรฐำนสำกล
ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และฝึกอบรม
พัฒนำควำมรู้ให้แกบุ่คลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องปฏิบัติกำรของ สอน. พัฒนำ
บุคลำกรด้ำนควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 
17025 และควำมสำมำรถผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำ้นำญของ
ห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกลISO/IEC 17043 และฝึกอบรมเทคโนโลยี
กำรวเิครำะห์ ทดสอบ ประมวลผล และสรุปผลด้ำนควำมสำมำรถของห้อง
ปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกลและควำมสำมำรถผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมชำ้นำญของห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043
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5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 55 ร้อยละ 55 55 1,207,700      650,000         666,980          103     ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง  - กำ้หนดหลักสูตร/ฝึกอบรมให้ควำมรู้แกบุ่คลำกรให้เหมำะสมตำมหน้ำที่
เพ่ือยกระดบัการให้บริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควำมรับผิดชอบและสมรรถนะของบุคลำกร โดยจดัฝึกอบรมฯหลักสูตร ดังนี 

(1) กำรปฏิรูปแรงงำนอตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำยสู่ประเทศไทย4.0
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม 2559 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้น กรุงเทพฯ
โดยมเีจำ้หน้ำที่ สอน. กลุ่มโรงงำนน ้ำตำล กลุ่มเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
เขำ้ร่วม จำ้นวน 150 รำย งบประมำณที่ใช ้99,300 บำท
(2) กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจประเมนิองค์กรตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ(PMQA) ระดับพื นฐำนฉบับที่ 2 ประจำ้ปี2560 
หลักสูตรที่ 2 เร่ืองกำรตรวจประเมนิผลกำรด้ำเนินงำนพร้อมเอกสำรตำม
เกณฑ์ PMQA รำยหมวด เมื่อวนัที่ 18-20 มค.60 ณ จงัหวดัเพชรบูรณ์
โดยมเีจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วม จำ้นวน 30 รำย งปม.ที่ใช ้78,970บำท

(3) กำรดับเพลิงขั นต้น และหลักสูตรกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 

เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน2560 ณ ห้องประชมุ สอน.ชั น 1 โดยมเีจำ้หน้ำที่ สอน.

เขำ้ร่วม จำ้นวน 133 รำย งบประมำณที่ใช ้55,710 บำท

(4) กำรสัมมนำโครงกำรสำธติกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกออ้ยด้วยกำร

ใชเ้อนไซมใ์นประเทศไทยและศึกษำดูงำน เมื่อวนัที่ 1-2 มถินุำยน 2560 

ณ โรงแรมอเิอม เมอรัลด์ รัชดำ กรุงเทพฯ และศึกษำดูงำน ณ บริษัท 

ไทยรุ่งเรืองพลังงำนจำ้กดัอ.วงัมว่ง จ.สระบุรี โดยมเีจำ้หน้ำที่ สอน.ชำวไร่ออ้ย

ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลทรำย ภำครำชกำร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วม 

จำ้นวน 200 รำย งบประมำณที่ใช ้167,500 บำท

(5) กำรพัฒนำทักษะภำวะผู้น้ำ (Leadership) และกำรท้ำงำนเป็นทีม

(Team Boilding) เมื่อวนัที่ 13-14 มถินุำยน 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ 

ชะอำ้ จ.เพชรบุรี โดยมเีจำ้หน้ำที่ สอน. ที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วม จำ้นวน 50 รำย 

งบประมำณที่ใช ้105,550 บำท

(6)กำรพัฒนำทักษะกำรจดัท้ำคู่มอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)

เพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรด้ำเนินงำน เมื่อวนัที่ 22-23 มถินุำยน 2560 

ณ โรงแรมไมด้ำ หัวหิน จ.เพชรบุรี โดยมเีจำ้หน้ำที่ สอน. ที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วม

จำ้นวน 50 รำย งบประมำณที่ใช ้159,950 บำท
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หน่วยงาน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงำนพื นฐำน  R     แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.10 พัฒนำประสิทธภิำพและมลูค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัลในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพ

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
6. โครงการสง่เสริม พัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพ     54,000,000   24,225,000   20,235,000 83.53      

การผลติดา้นอ้อย

   6.1) โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำด้ำนออ้ย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 27,000,000     12,825,000   12,825,000   100         ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  - ด้ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่ถำ่ยทอดควำมรู้ทำงวชิำกำร

ด้ำนออ้ยและเคร่ืองจกัรกลเกษตรให้กบัเกษตรกรชำวไร่ออ้ยจำ้นวน 8 เร่ือง

(1) กำรทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ออ้ยพันธุ์ใหมท่ี่เหมำะสมกบัแต่ละ

ชนิดดินในทั ง 4 ภำค

(2) ศึกษำรูปแบบกำรถำ่ยทอดเชื อสำเหตุโรคใบขำวส้ำหรับใชก้ำ้หนด

แนวทำงในกำรป้องกนักำ้จดั

(3) พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ดินและพืชของศูนยส่์งเสริมอตุสำหกรรม

ออ้ยและน ้ำตำลทรำยภำคที่ 4 ให้มขีดีควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์ดิน

และพืชได้อยำ่งมปีระสิทธภิำพมำกขึ น

(4) กำรประยกุต์ใชก้ำรตรวจวดัทำงสรีรวทิยำเพื่อสนับสนุนกำรทดสอบ

และคัดเลือกพันธุ์ออ้ยทนแล้ง

(5) กำรประยกุต์ใชแ้บบจำ้ลองกำรเจริญเติบโตพืช DSSAT ท้ำนำย

ผลผลิตออ้ยในสภำพต่ำงๆ

(6) กำรประยกุต์ใชเ้คร่ืองจกัรกลกำรเกษตรในกำรกำ้จดัวชัพืชในระบบ

กำรปลูกออ้ยขำ้มแล้ง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

(7) กำรศึกษำกำรดูดใชธ้ำตุอำหำรหลักในออ้ยที่ปลูกในดินทรำยและร่วน

เหนียวในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือเพื่อน้ำไปประยกุต์ใชแ้บบจำ้ลอง

 WaNulCAS

(8)  กำรพัฒนำโปรแกรมผู้เชี่ยวชำญส้ำหรับบริหำรจดักำรกำรให้บริกำร

รถแทรกเตอร์และอปุกรณ์ และกำรให้บริกำรรถตัดออ้ยขนำดเล็ก เพื่อลด

ต้นทุนกำรผลิตออ้ยในพื นที่ปลูกออ้ยภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือในรอบ 

9เดือน เบิกจำ่ยงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3

ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 28 ส.ค. 60 โดยได้ด้ำเนินกำรบ้ำรุงรักษำและเกบ็

ขอ้มลู แปลงทดสอบพันธุ์ออ้ย แปลงสำธติพันธุ์ออ้ยที่มกีำรผลิตเชงิกำรค้ำ 
แปลงคัดเลือกพันธุ์ออ้ยในขั นที่ 3 ศึกษำเทคนิคกำรตรวจสอบโรคใบขำว
ในสภำพห้องปฏิบัติกำร และสภำพไร่ กำ้หนดคุณลักษณะเฉพำะของเคร่ือง 
Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer 
ที่ใชส้้ำหรับกำรวเิครำะห์ดินและพืช จดัท้ำแปลงประเมนิเชื่อพันธกุรรม
ภำยใต้สภำพกำรปลูกออ้ยปลำยฝนอำศัยน ้ำฝน จดัท้ำไฟล์เพื่อใชใ้น
แบบจำ้ลองกำรเจริญเติบโตของออ้ยในโปรแกรม DSSAT ส้ำรวจขอ้มลู
เบื องต้นเกี่ยวกบัชนิดและปริมำณวชัพืชในแปลงที่จะด้ำเนินกำรทดลอง
จดัท้ำแปลงทดลองในแปลงดินทรำย และแปลงดินร่วนเหนียว

   6.2) โครงกำรวนิิจฉยัโรคระบำดของออ้ยด้วยระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 12,000,000     5,700,000     1,710,000     30           ผลการด าเนินงาน
คอมพิวเตอร์อจัฉริยะ ระยะที่ 3  - ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบระบบวนิิจฉยัและพยำกรณ์แนวโน้มทิศทำง

กำรแพร่ระบำดของโรคออ้ย โดยเกษตรกรชำวไร่ออ้ยสำมำรถวนิิจฉยัโรค
ออ้ยด้วยตนเองผ่ำนทำงระบบซอฟต์แวร์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพำ
และหำทำงป้องกนั และแกไ้ขกำรระบำดของโรคได้อยำ่งถกูต้องและ
ทันกำรณ์ จำ้นวน 13 โรค  ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยงวดที่ 1 และ 2 แล้ว 
โดยได้ด้ำเนินกำรศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มลูอำกำรผิดปกติของออ้ยที่เกดิ
จำกโรค แมลง และกำรขำดธำตุอำหำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือกโรคออ้ยที่
น่ำสนใจเพิ่ม 3 โรค รวมทั งพัฒนำและปรับปรุงฐำนขอ้มลูเพื่อจดัเกบ็
ขอ้มลูของโรคออ้ยเพิ่ม 3 โรค (รวมเป็น 13 โรค ต่อเนื่องจำกกำรด้ำเนิน
โครงกำรระยะที่ 1 และ 2)
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   6.3) โครงกำรสร้ำงอจัฉริยะภำพของนักวจิยัด้ำนออ้ย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 2,000,000      950,000       950,000       100         ผลการด าเนินงาน
และน ้ำตำลทรำย  - ด้ำเนินกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกรของ สอน. ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำร

วจิยัรวมทั งกำ้กบัดูแลอตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำยของประเทศ
ให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรวจิยัและพัฒนำพันธุ์ออ้ย
จำ้นวน 10 รำย ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และ
อยู่ระหวำ่งกำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 27 ส.ค. 60 
โดยได้ด้ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนออ้ยของ สอน. จำ้นวน
3 หลักสูตร ได้แกก่ำรจำ้แนกลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของออ้ย กำรบันทึก
ขอ้มลูและวธิกีำรเกบ็ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบังำนวจิยัด้ำนออ้ย และหลักสูตร
กำรจดักำรและกำรท้ำงำนทดลองในสภำพไร่ รวมทั งกำรฝึกอบรม และ
พัฒนำบุคลำกร ด้ำนน ้ำตำลทรำยของ สอน. จำ้นวน 2 หลักสูตร ได้แก่
เทคนิคและกระบวนกำรชวีเคมขีองน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้ และ
หลักสูตรกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย

   6.4)โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำแบบบูรณำกำรเพื่อส่งเสริม ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 10,000,000     4,750,000     4,750,000     100         ผลการด าเนินงาน

ผลผลิตออ้ยและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยสีถำนีสูบน ้ำ  - ด้ำเนินกำรจดัท้ำพื นที่ต้นแบบสถำนีสูบน ้ำพลังงำนทดแทนในกำรส่งเสริม

พลังงำนทดแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กำรปลูกออ้ยที่ยงัยนืที่ต้ำบลดอนมนต์ อำ้เภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์จำ้นวน

1 แห่ง ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำร

ด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 23 ก.ค. 60 โดยได้ด้ำเนินกำร

ศึกษำและรวบรวมขอ้มลู หลักกำร ทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้งเป็นกำรพิจำรณำถงึ

ควำมต้องกำรและปัญหำที่เกดิขึ นในเขตพื นที่ต้นแบบรวมถงึควำมเป็นไปได้

ที่จะด้ำเนินโครงกำรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และขอบเขตของโครงกำร

วเิครำะห์และรวบรวมสถติิขอ้มลูด้ำนแผนที่ขนำดต่ำงๆ อตุุนิยมวทิยำ 

อทุกวทิยำ กำรบริหำรจดักำรดิน น ้ำ ปุ๋ยในพื นที่ศึกษำ เพื่อใชป้ระกอบกำร

พิจำรณำโครงกำร กำรส้ำรวจและเกบ็ขอ้มลูกำรใชป้ระโยชน์ที่ดิน

โรงงำนน ้ำตำล พื นที่ส่งเสริม ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลำที่ปลูก ผลผลิต 

ตันทุนในกำรผลิต เนื อที่เพำะปลูกในพื นที่โครงกำร และด้ำเนินกำรส้ำรวจ

และเกบ็ขอ้มลูทำงด้ำนสังคมในพื นที่โครงกำร ได้แก ่จำ้นวนประชำกร

อำชพีของประชำกร และให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ

แบบบูรณำกำรโครงกำร
   6.5)  โครงกำรสร้ำงจติส้ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กบั ร้อยละ 100 - - 3,000,000      -              -              - ผลการด าเนินงาน

อตุสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย  - อยู่ในระหวำ่งด้ำเนินกำรจดัจำ้งโดยใชว้ธิพีิเศษ
175



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน/ผล  9 เดอืน

7. โครงการวจิยั พัฒนาและบริหารจดัการพันธุ์อ้อย   150,000,000   31,350,000   31,350,000 100.00    
   7.1) โครงกำรพัฒนำเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรปรับปรุง ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 100 120,000,000   17,100,000   17,100,000   100         ผลการด าเนินงาน
พันธุ์ออ้ยและพัฒนำระบบบริหำรจดักำรกำรผลิตออ้ย  - ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ระหวำ่งกำรด้ำเนินงำน
อยำ่งครบวงจร งวดที่ 2 โดยครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 24 ก.ค. 60 ได้ด้ำเนินกำรจดัท้ำ

พิมพ์เขยีวชดุอำคำรต่ำงๆ ที่ต้องพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน จดัท้ำ Model 
ชดุอำคำรเพื่อกำรวจิยัและพัฒนำด้ำนออ้ยที่ศูนยก์ำรปรับปรุงพันธุ์ออ้ยแห่ง
ประเทศไทย (TSBC) พัฒนำอำคำรผสมสำรเคม ีอำคำรซ่อมบ้ำรุงและเกบ็
วสัดุที่ TSBC  จดัท้ำแผนกำรด้ำเนินงำนและแผนกำรปฏิบัติงำนของ TSBC 
พัฒนำ application และระบบฐำนขอ้มลูเพื่อสนับสนุนธนำคำรเชื อพันธุ-
กรรมออ้ย พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ออ้ยและกำรคัดเลือกพันธุ์
ออ้ย ศึกษำและพัฒนำกำรเกบ็รักษำเชื อพันธกุรรมออ้ยด้วยวธิกีำรและศึกษำ
เทคโนโลยทีี่ทันสมยั ศึกษำวจิยัและพัฒนำเทคนิคด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำ
พันธุ์ออ้ย ศึกษำวจิยัและพัฒนำเคร่ืองจกัรกลในกำรปลูกออ้ยในแปลงทดลอง
เพื่อทดแทนแรงงำนคน ขยำยออ้ยพันธุ์ดีที่ปลอดโรคด้วยวธิกีำรที่ทันสมยั
ไมน่้อยกวำ่ 1.8 ล้ำนต้นกล้ำ รวมทั งสร้ำงเครือขำ่ยกำรผลิตพันธุ์ออ้ย
ทั ง 4 ภูมภิำค 

   7.2) โครงกำรพัฒนำศูนยส่์งเสริมอตุสำหกรรมออ้ย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 30,000,000     14,250,000   14,250,000   100         ผลการด าเนินงาน
และน ้ำตำลทรำยสู่กำรวจิยัและพัฒนำอตุสำหกรรมออ้ย  - ด้ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนยส่์งเสริมอตุสำหกรรมออ้ยและ
และน ้ำตำลทรำย น ้ำตำลทรำยให้พร้อมสู่กำรเป็นศูนยแ์ห่งกำรวจิยัส่งเสริมและพัฒนำทักษะ

ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยแีละแกป้ัญหำวจิยัตำมลักษณะเด่น 
(core value)  ส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนในด้ำนกำรขยำยผลกำรวจิยั
ในเชงิพำณิชย ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเกษตรกรชำวไร่ออ้ย โรงงำน
น ้ำตำลทรำย และผู้สนใจทั่วไป 
  ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่ง
ด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 26 ส.ค. 60 โดยได้ด้ำเนินกำร
จดัท้ำแผนงบประมำณและแผนพัฒนำศูนยฯ์ ทั ง 4 ศูนยสู่์กำรวจิยัและ
พัฒนำฯ ในระยะสั น กลำง ยำว ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละศูนยฯ์ 
รวมทั งกำรเชื่อมโยงระบบโครงสร้ำงพื นฐำน พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและ
อปุกรณ์ และสำรสนเทศทั ง 4 ภูมภิำค และส่วนกลำง โดย ศอภ.1 
จ.กำญจนบุรี พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนและสำรสนเทศกำรวจิยัด้ำน
พันธุ์ออ้ย ศอภ.2 จ.กำ้แพงเพชร ด้ำนกำรบริหำรจดักำรผลิตออ้ย ศอภ.3 
จ.ชลบุรี ด้ำนโรคและแมลงศัตรูออ้ย ศอภ.4 จ.อดุรธำนี ด้ำนดิน ปุ๋ย และน ้ำ
และส่วนกลำงด้ำเนินกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศชว่ยในกำรตัดสินใจ
คลังขอ้มลู และระบบ E-office 176
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8. โครงการสง่เสริม สร้างนวตักรรมใหม่ของ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 100 6,000,000      2,850,000    2,850,000    100        ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากอ้อย และน้ าตาลทราย  - ด้ำเนินกำรพัฒนำกรรมวธิกีำรผลิตถำ่นกมัมนัต์ชนิดเมด็ที่มปีระสิทธภิำพ
   - กำรศึกษำวจิยักำรผลิตถำ่นกมัมนัต์จำกชำนออ้ย จำกชำนออ้ยที่ผ่ำนกำรทดสอบสำมำรถน้ำไปสู่กำรผลิตเชงิพำณิชยเ์พื่อใช้
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแขง่ขนัอตุสำหกรรมออ้ยและ ภำยในประเทศ และลดกำรน้ำเขำ้จำกต่ำงประเทศได้ 
น ้ำตำลทรำย    ในรอบ 9 เดือน เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหวำ่ง

กำรด้ำเนินงำนงวดที่ 3 ครบกำ้หนดส่งงำนวนัที่ 29 ส.ค. 60 โดยได้ท้ำ
กำรออกแบบระบบเตำเผำถำ่น รวมทั งศึกษำผลของอตัรำกำรไหลของ
แกส๊ไนโตรเจน ที่มผีลกระทบและไมม่ผีลกระทบต่อร้อยละผลผลิตของถำ่น
 (Carbon yield) และน้ำขอ้มลูมำใชท้้ำกำรศึกษำกำรเผำถำ่นต่อไป

9. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพและลดตน้ทุนการปลกูอ้อย     15,000,000   11,033,677     8,932,630 80.96      

ของประเทศไทย
   9.1)  กำรส่งเสริมกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินเพื่อผลผลิตออ้ย 1,320 ตัวอย่ำง 1,000 ตัวอย่ำง 1,082 ตัวอย่ำง 81.97 4,180,000      3,596,043     3,213,080     89.35       ผลการด าเนินงาน
โดยกำรวเิครำะห์คุณภำพของดิน  - พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ดินให้เป็นศูนยก์ลำงในกำรวเิครำะห์

ตัวอยำ่งดินส้ำหรับเกษตรกรชำวไร่ออ้ย และวเิครำะห์ตัวอยำ่งดินให้กบั
ชำวไร่ออ้ย จำ้นวน 1,320 ตัวอยำ่ง
    ในรอบ 9 เดือน วเิครำะห์ตัวอยำ่งดิน จำ้นวน 1,082 ตัวอยำ่ง

   9.2) ศูนยก์ำรเรียนรู้และกลุ่มกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 100 2,200,000      1,182,300     805,016       68.09       ผลการด าเนินงาน
ด้ำนออ้ย  - กำรจดัท้ำแปลงสำธติกำรปลูกออ้ย กำรเพำะเลี ยงและขยำยแมลงศัตรู

ธรรมชำติ กำรออกเยี่ยมเยยีนติดตำม และให้ค้ำแนะน้ำสมำชกิของศูนย์
กำรเรียนรู้ 

   9.3) กำรจดัท้ำต้นทุนกำรผลิตออ้ย 1,144 ตัวอย่ำง ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 100 900,000         287,080       375,417       130.77     ผลการด าเนินงาน
 - กำรส้ำรวจต้นทุนกำรผลิตออ้ยในพื นที่ปลูกออ้ยภำคเหนือ ภำคกลำง 
ภำคตะวนัออก และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จำ้นวน  1,144 ตัวอยำ่ง 
ซ่ึงขณะนี อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำรส้ำรวจต้นทุนในพื นที่ต่ำงๆ จะด้ำเนินกำร
แล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2560

   9.4) กำรจดัท้ำส่ือและเอกสำรเพื่อเผยแพร่ปี 2560 ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 100 500,000         290,003.40   290,003.40   100         ผลการด าเนินงาน
 - กำรจดัท้ำแผ่นพับ ซีดี ประชำสัมพันธ ์ให้ควำมรู้กบัชำวไร่ออ้ยในเร่ือง
กำรผลิตออ้ย ในรอบ 9 เดือน  ด้ำเนินกำรจดัท้ำเอกสำรแผ่นพับวชิำกำร
ด้ำนออ้ย จำ้นวน 5 เร่ืองๆละ 13,000 ฉบับ เอกสำรด้ำนน ้ำตำล จำ้นวน
2 เร่ืองๆละ 1,500 ฉบับ เอกสำรประกอบกำรสัมมนำเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
สมำชกิกลุ่มกำรเรียนรู้ จำ้นวน 500 เล่ม และหนังสือคู่มอืกำรจดักำรไร่ออ้ย
อยำ่งยั่งยนื จำ้นวน 1,200 เล่ม 
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   9.5) กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยด้ีำนกำรผลิตออ้ยปี 2560 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 100 500,000         225,510       225,510       100.00     ผลการด าเนินงาน
 - กำรอบรมถำ่ยทอดเทคโนโลยด้ีำนกำรผลิตออ้ยให้กบัชำวไร่ออ้ย 
ทั ง 4 ภูมภิำค จำ้นวน 1,000 รำย ในรอบ 9 เดือน จดัอบรมถำ่ยทอด
เทคโนโลยด้ีำนกำรผลิตออ้ยให้กบักลุ่มชำวไร่ออ้ยในเขตภำคกลำง 
จำ้นวน 200 รำย และมกีำ้หนดจดัอบรมในชว่งเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 
2560 จำ้นวน 800 รำย

   9.6) กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 100 2,000,000      1,609,191     1,243,744     77.29       ผลการด าเนินงาน
วเิครำะห์คุณภำพน ้ำตำลมำตรฐำน ISO/IEC 17025  - ด้ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ ของ ศอภ.1 และ ศอภ.4 ให้เตรียม

ควำมพร้อมจะยื่นขอขยำยขอบขำ่ยกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC17025 
รำยกำรวเิครำะห์ค่ำสีน ้ำตำล ICUMSA GS9/1/2/3-8 และ ศอภ.2 และ 
ศอภ.3 ให้เตรียมควำมพร้อมจะยื่นขอขยำยขอบขำ่ยกำรรับรองมำตรฐำน
 ISO/IEC17025 รำยกำรวเิครำะห์กำกน ้ำตำลสุดท้ำย วธิ ีTotal Reducing
 Sugar as Invert (TSAI) ICUMSA GS4/3-7  และจดัอบรมให้ควำมรู้กบั
เจำ้หน้ำที่ของ สอน. เร่ืองกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ำตำลทรำยตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 17025 ซ่ึงจะด้ำเนินกำรอบรมในชว่งเดือน กค. - สค. 60

   9.7) ห้องปฏิบัติกำรกลำงเพื่อกำรทดสอบด้ำนโรค 1,000 ตัวอย่ำง 650 ตัวอยำ่ง 668 ตัวอยำ่ง 102.77 1,600,000      1,220,080     1,127,114     92.38       ผลการด าเนินงาน
และแมลงศัตรูออ้ย  - กำรทดสอบด้ำนโรคและแมลงศัตรูออ้ยให้กบัชำวไร่ออ้ย 

ในรอบ 9 เดือน ทดสอบ จำ้นวน 668 ตัวอยำ่ง
   9.8) กำรปฏิบัติกำรวเิครำะห์กำรสะสมปริมำณน ้ำตำล ร้อยละ 100 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 35 550,000         503,000       188,288       37.43       ผลการด าเนินงาน
แป้ง และไฟเบอร์ ของออ้ยพันธุ์ส่งเสริม  - ท้ำกำรศึกษำกำรสะสมน ้ำตำล แป้ง และไฟเบอร์ ในแต่ละระยะกำรเจริญ

เติบโตของออ้ยพันธุ์ส่งเสริม และประมำณกำรชว่งอำยทุี่เหมำะสม
ของออ้ยพันธุ์ส่งเสริมในกำรเกบ็เกี่ยวเพื่อให้ได้คุณภำพผลผลิตสูงสุด 

   9.9) กำรพัฒนำวธิกีำรเร่งกำรสุกแกข่องออ้ยเพื่อเพิ่ม ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 100 2,570,000      2,120,470     1,464,458     69.06       ผลการด าเนินงาน
ผลผลิตน ้ำตำลต่อไร่ให้สูงขึ น  - ด้ำเนินกำรพัฒนำวธิกีำรเร่งกำรสุกแกข่องออ้ยให้เกษตรกรชำวไร่ออ้ย

สำมำรถน้ำไปใชไ้ด้อยำ่งสะดวกและมปีระสิทธภิำพ ศึกษำต้นทุนและผล
ตอบแทนที่ได้รับจำกวธิกีำรเร่งกำรสุกแกข่องออ้ยและผลกระทบที่อำจจะมี
ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกจิชนิดอื่นที่ปลูกอยู่บริเวณใกล้เคียง 
และถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรวธิเีร่งกำรสุกแกข่องออ้ยแกเ่กษตรกรชำวไร่ออ้ย
และผู้เกี่ยวขอ้งได้รับทรำบและสำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้ 

178



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

10 โครงการการอนุรักษ์พันธกุรรมและวจิยัพัฒนา       4,400,000     2,845,600     1,976,351 69.45      

พันธุ์พืช : อ้อย (อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็

พระเทพรัตนาราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี) และ

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยลกูผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลติ

และคุณภาพอ้อย
   10.1)  กำรจดัตั งศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมและวจิยัพันธุ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 2,200,000      1,549,000     699,580       45.16       ผลการด าเนินงาน
พืชออ้ย (ศอภ.1)   - ด้ำเนินกำรอนุรักษ์พันธุ์ออ้ย (รวมรวบพันธุ์ออ้ย) จดัท้ำฐำนขอ้มลู

พันธกุรรมพืชเพื่อบันทึกขอ้มลูพันธกุรรมพืชของออ้ยและขอ้มลูต่ำงๆ 

ที่ได้ด้ำเนินกำรตำมกรอบกจิกรรมกำรด้ำเนินงำนของ อพ.สธ.
   10.2)  กำรปรับปรุงพันธุ์ออ้ยลูกผสมชดุ CSB ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 100 2,200,000      1,296,600     1,276,771     98.47       ผลการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภำพออ้ย  - กำรวจิยัและพัฒนำพันธุ์ออ้ยให้เหมำะสมกบัท้องถิ่นชดุ CSB 08-CSB 15
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม





ยทุธ์ฯ 20 ปี ยทุธ์ฯ จดัสรร ยทุธ์ฯ อก. กลยทุธ์ อก. ทั้งปี แผน 9 เดอืน เบิกจา่ย 9 เดอืน ร้อยละ
1. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) 
 2 2 (15) 1 1.4 6,750,000       5,296,200       4,901,500      92.55     
   เพื่อการพัฒนามาตรฐาน
2. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 2 (10) 1 1.4 50,245,100     39,963,900     25,585,000     64.02     
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 2 2 (10) 1 1.4 17,153,000     15,651,000     12,225,900     78.12     
4. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 2 2 (10) 1 1.4 4,500,000       4,500,000       2,438,000      54.18     
    ภาคอตุสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)
5. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (10) 1 1.4 4,594,400       4,491,900       371,000         8.26      
   เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค
6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 2 (1) 1 1.4 2,172,500       2,172,500       376,700         17.34     
   เคร่ืองมือแพทย์
7. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ 2 2 (1) 1 1.4 161,126,300    150,875,300    20,501,600     13.59     
8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอตุสาหกรรมศักยภาพ 2 2 (1) 1 1.4 100,150,000    62,150,000     74,166,000     119.33   
9. โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2 2 (15) 4 4.3 3,000,000       2,835,000       641,100         22.61     

รวมทั้งสิ้น 349,691,300   287,935,800   141,206,800  49.04

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคลอ้ง งบประมาณ (บาท)
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลติภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
1. โครงการรับรองระบบงานดา้นการมาตรฐาน 100 6,750,000   5,296,200   4,901,500   92.55 ผลการด าเนินงาน
   (Accreditation) เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน 



 



 



 1. รับกำรตรวจประเมนิเพื่อกำรยอมรับร่วม (Peer evaluation) 
   1.1 พัฒนำบุคลำกรในฐำนะผู้ประเมนิและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 500 คน 500 คน 1,144 คน จ ำนวน 1 คร้ัง
และพัฒนำระบบกำรรับรองระบบงำนให้เป็นไป 2. ร่วมตรวจประเมนิเพื่อกำรรับรองระบบงำน (หน่วยตรวจ) 
ตำมหลักเกณฑ์สำกล จ ำนวน 2 คร้ัง  2 แห่ง
    1.2 ตรวจประเมนิงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 500 คร้ัง 377 คร้ัง 425 คร้ัง 3. ฝึกอบรม/สัมมนำให้บุคลำกร สมอ.และผู้ประเมนิคณะกรรมกำร

สำขำต่ำง ๆ องค์กร ผู้ประกอบ  กจิกำรเพื่อพัฒนำผู้ประเมนิ ให้มี
ขดีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนสำกล จ ำนวน 1,144 คน
4. ตรวจประเมนิเพื่อกำรตรวจสอบและรับรองระบบ
จ ำนวน 425 คร้ัง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงำนพื้นฐำน  R     แผนงานยทุธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.10 พัฒนำประสิทธภิำพและมลูค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลติภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
2. โครงการมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 95.73  50,245,100  39,963,900   25,585,000 64.02 ผลการด าเนินงาน
    2.1 ก ำหนด มผช. 48 เร่ือง - เร่ือง - เร่ือง 1. จดัท ำร่ำง มผช. จ ำนวน 72 เร่ือง

    2.2 ให้กำรรับรอง มผช. 4,360 ผลิตภณัฑ์ 3,160 ผลิตภณัฑ์ 3,099 ผลิตภณัฑ์ 2. ให้กำรรับรอง มผช. 3,099 ผลิตภัณฑ์

    2.3 ติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรอง มผช. 1,600 ผลิตภณัฑ์ 1,250 ผลิตภณัฑ์ 1,146 ผลิตภณัฑ์ 3. ตรวจติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรอง 1,146 ผลิตภัณฑ์

    2.4 พัฒนำผู้ผลิตชมุชน 2,300 รำย 2,300 รำย 2,834 รำย 4. พัฒนำผู้ผลิตชมุชน จ ำนวน 2,834 รำย

3. โครงการสง่เสริมและพัฒนาดา้นการมาตรฐาน 89.51 17,153,000 15,651,000 12,225,900  78.12 ผลการด าเนินงาน
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 1. ผู้ประกอบกำร (องค์กร) ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 
    3.1 ส่งเสริมด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อยกระดับบุคลำกร 1,935 คน 1,635 คน 1,687 คน   จ ำนวน 24 หน่วยงำน
และกลุ่มผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเพื่อเพิ่มขดี 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั    จ ำนวน 8,156 คน
    3.2 ส่งเสริมและเผยแพร่มำตรฐำนสู่ภำคกำรศึกษำ 1,200 คน 1,200 คน 1,984 คน
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรมำตรฐำน
    3.3 รณรงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักเชื่อมั่นและ 5,000 คน

 3,900 คน 4,485 คน

เลือกใชสิ้นค้ำที่มเีคร่ืองหมำย มอก.

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4. โครงการสง่เสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ 78.00    4,500,000    4,500,000     2,438,000       54.18 ผลการด าเนินงาน

พอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัต ิ(มอก.9999)
    4.1 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรภำคอตุสำหกรรม 10หน่วยงำน/ 10 หน่วยงำน/ 10หน่วยงำน/ 1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
เพื่อกำรพัฒนำองค์กร 100 คน 100 คน 145 คน    เศรษฐกจิพอเพียง จ ำนวน 10 หน่วยงำน
    4.2 รณรงค์เพื่อให้ควำมรู้และมจีติส ำนึกด้ำน 3 คร้ัง 3 คร้ัง  - คร้ัง 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเศรษฐกจิ
มำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกจิพอพียง    พอเพียง จ ำนวน 145 คน
    4.3 จำ้งศึกษำขอ้มลูและจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  - 3. จดัจำ้งที่ปรึกษำจดัท ำรำยงำนผลกำรศึกษำกำรเพิ่มบทบำทไทย
กำรเพิ่มบทบำทไทยในกำรมำตรฐำนระหวำ่งประเทศ    ในกำรมำตรฐำนระหวำ่งประเทศ

4. ที่ปรึกษำส่งรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น (กรอบแนวคิด ส ำรวจขอ้มลู
มำตรฐำน)

5. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรม 50 4,594,400   4,491,900   371,000       8.26        ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ 1. ที่ปรึกษำจดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำน 2 สำขำ
คุ้มครองผู้บริโภค     คือ ผลิตภัณฑ์เหล็ก และผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้สูงอำยแุละคนพิกำร
    1.1 จดัจำ้งที่ปรึกษำเพื่อจดัท ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ P P     และองค์ประกอบของคณะผู้จดัท ำร่ำงมำตรฐำน
เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยแุละคนพิกำร 2. อยู่ระหวำ่งที่ปรึกษำส่งร่ำงมำตรฐำนที่พร้อมจะเวยีนขอขอ้คิดเห็น
    1.2 ที่ปรึกษำส่งงำนงวดที่ 1 : แผนกำรด ำเนินงำน P P     จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และรำยงำนกำรประชมุของคณะท ำงำน
กำรก ำหนดมำตรฐำนและองค์ประกอบของคณะผู้จดัท ำ     ผู้จดัท ำร่ำงมำตรฐำน
ร่ำงมำตรฐำน
    1.3 ที่ปรึกษำส่งงำนงวดที่ 2 : ร่ำงมำตรฐำนพร้อม P

รำยงำนกำรประชมุ
    1.4 ที่ปรึกษำส่งงำนงวดที่ 3 : สรุปพิจำรณำร่ำง P

มำตรฐำน , สรุปเปรียบเทียบแกไ้ขมำตรฐำน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงำนพื้นฐำน   แผนงำนยทุธศำสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1 กำรพัฒนำอตุสำหกรรมศักยภำพ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลติภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพ 96.76 2,172,500      2,172,500      376,700      17.34 ผลการด าเนินงาน 
ผลติภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
    1.1 ฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนเคร่ืองมอืแพทย์ 10 สถำนประกอบ 10 สถำนประกอบ 12 สถำนประกอบ เคร่ืองมอืแพทย ์จ ำนวน 22 หน่วยงำน

แกส่ถำนประกอบกำร กำร/100 คน กำร/100 คน กำร/122 คน 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
    1.2 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 10 สถำนประกอบ 10 สถำนประกอบ 10 สถำนประกอบ เคร่ืองมอืแพทย ์จ ำนวน 168 คน
เคร่ืองมอืแพทย์ กำร/100 คน กำร/100 คน กำร/46 คน

7. โครงการจดัตั้งศูนยท์ดสอบและยางลอ้แห่งชาติ 1 ศูนย์ -               -             -       161,126,300  150,875,300   20,501,600  13.59 ผลการด าเนินงาน
1) กำรท ำไมอ้อก
    - ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน
UN R117 จ ำนวน 150 ไร่ 
2) กำรปรับพื้นที่
    - อยู่ระหวำ่งประกวดรำคำ (e-bidding) 
3) กำรกอ่สร้ำงสนำมทดสอบ UN R117
   - อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำร่ำง TOR ของส ำนักงบประมำณ 
   - อยู่ระหวำ่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR ควบคุมกำรกอ่สร้ำง
4) กำรกอ่สร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้อมห้องปฏิบัติกำร และ
ระบบสำธำรณูปโภค
   - อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรรำคำกลำงและ
คณะกรรมกำรจดัท ำร่ำง TOR 
5) กำรจดัซ้ือเคร่ืองมอืทดสอบตำม UN R117 
  - อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของคณะท ำงำน 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทดสอบรองรับ 4 หอ้งปฏบิติักำร -               -             -       100,150,000  62,150,000    74,166,000  119.33 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมศักยภาพ 1. สถำบันไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์ จดัหำเคร่ืองมอืทดสอบเพื่อใชใ้น

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ จ ำนวน 4 รำยกำร  คือ
   1.1 ชดุวดัก ำลังไฟฟ้ำและอณุหภูมเิพิ่มของเคร่ืองใชอ้เิล็กทรอนิกส์
ลงนำมสัญญำวนัที่ 21 พ.ย.2559 เบิกจำ่ยครบถว้นแล้ว
   1.2 ชดุทดสอบค่ำควำมแมน่ของอปุกรณ์วดัและส ำรองไฟฟ้ำ
ลงนำมสัญญำ 25 พ.ย.59  เบิกจำ่ยครบถว้นแล้ว
   1.3 ชดุทดสอบควำมทนทำนและคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของผลิตภัณฑ์
ลงนำมสัญญำ 30 ธ.ค.59  เบิกจำ่ยครบถว้นแล้ว
   1.4 ชดุทดสอบด้ำนเคร่ืองมอืแพทย ์ประกวดรำคำคร้ังที่1 ไมม่ผู้ียื่น 
และประกวดรำคำคร้ังที่ 2 ยกเลิก เนื่องจำกบริษัทยื่นขอ้เสนอด้ำนเทคนิค
ไมเ่ป็นไปตำม TOR ประกวดรำคำคร้ังที่ 3 มผู้ียื่นขอ้เสนอ และลงนำม
สัญญำวนัที่  13 ม.ีค.60 ก ำหนดส่งมอบ 9 ก.ย.60
2. สถำบันอำหำร จดัหำเคร่ืองมอืทดสอบเพื่อใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
จ ำนวน 1 รำยกำร  คือ  ชดุกรำไฟต์ เฟอร์เนส ส ำหรับติดต้ังร่วมกบัเคร่ือง
อะตอมมกิแอบซอร์ชนั สเปกโทรโฟโตมเิตอร์ ลงนำมสัญญำ 8 พ.ย.59 
เบิกจำ่ยครบถว้นแล้ว
3. สถำบันพัฒนำอตุสำหกรรมส่ิงทอ จดัหำเคร่ืองมอืทดสอบเพื่อใชใ้น
ห้องปฏิบัติการทดสอบ จ ำนวน 1 รำยกำร คือ  ชดุทดสอบคุณภำพสียอ้ม
ลงนำมสัญญำ 28 ธ.ค.59 เบิกจำ่ยครบถว้นแล้ว
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอยา่งมีคุณภาพ
กลยทุธ ์อก.ที่ : 4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
9. โครงการเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพบุคลากร 88.5 3,000,000   2,835,000   641,100      22.61 ผลการด าเนินงาน
    ดา้นการมาตรฐาน 1. พัฒนำขำ้รำชกำรสำยงำนหลักด้ำนกำรมำตรฐำน จ ำนวน 6 คร้ัง
    - บุคลำกรของ สมอ.ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 309 คน 301 คน 230 คน   ผู้เขำ้ร่วม 208 คน

2. บุคลำกร สมอ. เขำ้รับกำรฝึกอบรม/ศึกษำ/ดูงำนในหลักสูตรของ อก.
  และหน่วยงำนอื่น ๆ   จ ำนวน 22 คน 
 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม





ยทุธฯ์ 20 ปี ยทุธฯ์ จัดสรร ยทุธฯ์ อก. กลยทุธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดือน เบิกจ่าย 9 เดือน ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมพลาสติก 2 2 (15) 1 1.1 19,000,000     13,832,000     13,832,000       100      
2. โครงการเตรียมความพร้อมภาคอตุสาหกรรมไทย เพื่อรองรับ 2 2 (15) 1 1.1 4,500,000       3,450,600       3,450,600         100      
   การเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกจิดิจติอล ระยะที่ 2
3. โครงการศึกษากลยทุธ์การสร้างความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการผลิต 2 2 (15) 1 1.1 3,200,000       2,592,500       2,592,500         100      
    และอตุสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
    ระหว่างประเทศ ระยะที่ 2
4. โครงการพัฒนาเครือขา่ยนวัตกรรมภาคอตุสาหกรรม 2 2 (15) 1 1.1 6,100,000       4,887,500       4,887,500         100      
5. โครงการศึกษากลยทุธ์การเปิดเสรีด้านการลงทุนและบริการในสาขา 2 2 (15) 1 1.1  -  -  -  -
   ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาคอตุสาหกรรมของไทย
6. โครงการบริหารการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 2 2 (15) 1 1.2 5,500,000       3,135,000       3,135,000         100      
7. โครงการประเมินพัฒนาการด้านอตุสาหกรรมเพื่อมุง่สู่อตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 3,100,000       2,635,000       1,860,000         70.59    
    แห่งอนาคต (Industry 4.0)
8. โครงการจดัการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbon- 2 2 (1) 1 1.2 5,000,000       4,250,000       3,000,000         70.59    
    ization) เพื่อให้เกดิผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อปุทาน และห่วงโซ่คุณค่า

9. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยนื (Roadmap for 2 2 (1) 1 1.2 1,000,000       850,000         850,000           100      
    Organizational Sustainability Growth)
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 3,400,000       2,890,000       2,890,000         100      
     การผลิตด้วยเทคโนโลยวีิศวกรรมดิจทิัลตามแนวทางอตุสาหกรรม 4.0
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วย Automation 2 2 (1) 1 1.2 2,000,000       1,700,000       1,700,000         100      
    &Robotic ในภาคอตุสาหกรรมตามแนวอตุสาหกรรม 4.0 ส าหรับ
    กลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
12. โครงการเพิ่มผลิตภาพอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 2 2 (1) 1 1.2 3,300,000       2,805,000       2,805,000         100      
13. โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐาน 2 2 (1) 1 1.2 39,000,000     33,150,000     23,400,000       71        
     เพื่อเป็นครัวอาหารของโลก

(ยกเลิก)

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)
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ยทุธฯ์ 20 ปี ยทุธฯ์ จัดสรร ยทุธฯ์ อก. กลยทุธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดือน เบิกจ่าย 9 เดือน ร้อยละ

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

14. โครงการเพิ่มผลิตภาพอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 2 2 (1) 1 1.2 6,700,000       5,695,000       5,695,000         100      
15. โครงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขยีว 2 2 (1) 1 1.2 5,100,000       4,335,000       4,335,000         100      
     (Green Productivity) ในอตุสาหกรรมส่ิงทอ
16. โครงการเพิ่มผลิตภาพอตุสาหกรรมส่ิงทอ 2 2 (1) 1 1.2 13,300,000     11,305,000     11,305,000       100      
17. โครงการเพิ่มผลิตภาพอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พลาสติก) 2 2 (1) 1 1.2 3,200,000       2,720,000       2,720,000         100      
18. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจดัการของผู้ประกอบการ 2 2 (1) 1 1.2 8,500,000       7,225,000       7,225,000         100      
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
19. โครงการเพิ่มผลิตภาพอตุสาหกรรมไทยอยา่งยั่งยนืด้วยการเป็นมิตรต่อ 2 2 (1) 1 1.2 11,000,000     9,350,000       9,350,000         100      
     ส่ิงแวดล้อม(Green Productivity For Sustainability Thai Industry)
20. โครงการเพิ่มผลิตภาพในภาคอตุสาหกรรมด้วยเครือขา่ยดิจติอล 2 2 (1) 1 1.2 9,000,000       7,650,000       5,400,000         71        
     (Digital Networking in Manufacturing)
21. โครงการวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้าน 2 2 (1) 1 1.2 2,400,000       2,040,000       2,040,000         100      
     เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของภาคอตุสาหกรรมในปัจจบุัน
     และอนาคต
22.โครงการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากร 2 2 (1) 1 1.2 3,000,000       2,550,000       2,550,000         100      
    ในอตุสาหกรรมยานยนต์ (Skill Certification System for 
    Automotive Industry)
23. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้า 2 2 (1) 1 1.2 5,500,000       4,675,000       4,675,000         100      
     และอเิล็กทรอนิกส์
24. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 5,100,000       4,335,000       4,335,000         100      
     อาหารและเกษตรแปรรูป
25. โครงการบูรณาการการบริหารจดัการแบบองค์รวมสู่เป้าหมายด้วย 2 2 (1) 1 1.2 1,000,000       850,000         850,000           100      
     การจดัการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้กบัหน่วยงานในกระทรวง
     อตุสาหกรรม (Public Sector Productivity Excellence)
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ยทุธฯ์ 20 ปี ยทุธฯ์ จัดสรร ยทุธฯ์ อก. กลยทุธ ์อก. ทั้งปี แผน 9 เดือน เบิกจ่าย 9 เดือน ร้อยละ

สรปุรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

26. โครงการจดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลิศอนาคตศึกษา Center of 2 2 (1) 1 1.2 12,300,000     10,455,000     10,455,000       100      
     Excellence for Foresight
27. โครงการพัฒนาเครือขา่ยผู้ประกอบการพลาสติกตลอดห่วงโซ่อปุทาน 2 2 (1) 1 1.2 2,000,000       1,700,000       1,700,000         100      
     เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
28. โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพิ่ม (Trade in Value Added) 2 2 (15) 1 1.3 4,000,000       3,200,000       2,232,000         69.75    
     ของภาคอตุสาหกรรมไทย
29. โครงการศึกษาการเตือนภัยภาคอตุสาหกรรมไทยและสร้างความ 2 2 (15) 2 2.2 4,500,000       4,500,000       1,464,800         32.55    
     ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
30. โครงการจดัท า Purchasing Managers Index (PMI) 2 2 (15) 2 2.2 1,920,000       1,555,200       780,000           50.15    
31. โครงการจดัท าและพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์สภาวะ 2 2 (15) 2 2.2 3,300,000       1,841,400       1,841,400         100.00  
     เศรษฐกจิอตุสาหกรรมและผลกระทบภาคอตุสาหกรรม
32. โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอตุสาหกรรม เพื่อรองรับ 2 2 (15) 2 2.2 3,280,000       3,280,000       1,769,200         53.94    
     โครงสร้างอตุสาหกรรมใหม่
33. โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนยข์อ้มูล (Data Center) ที่มี 2 2 (15) 2 2.2 5,000,000       3,022,500       3,022,500         100.00  
     ความพร้อมในการเชื่อมโยงจดัเกบ็และบริหารจดัการขอ้มูล
     เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Industrial Economics Center ระยะที่ 1
34. โครงการการพัฒนาศูนยว์ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอตุสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.2 27,500,000     19,799,700     19,799,700       100.00  
35. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอตุสาหกรรมโอเลโอเคมี 2 2 (15) 2 2.2 4,850,000       2,667,500       2,667,500         55.00    
    จากปาล์มน้ ามัน

36. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับป้ายขอ้มูล 2 2 (15) 2 2.5 3,870,000       3,096,000       1,980,000         63.95    
     รถยนต์ (Eco Sticker)

รวมทั้งสิน้ 241,420,000  194,024,900   172,594,700    88.95   
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  : 1.1 สง่เสริมงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพัฒนา การประยกุตใ์ช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิัล ในการพัฒนาผลติภัณฑ์และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสตกิ (รำย/คร้ัง/ร้อยละ) -           -           88.00 19,000,000  13,832,000  13,832,000   100        

17,290,000  ผลการด าเนินงาน
    1.1 กจิกรรมกำรจดัท ำแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย 1 เร่ือง - - 86.00       3,764,500    3,011,600     3,011,600     100         - ด ำเนินกำรศึกษำและวเิครำะห์ปัจจยัภำยในและภำยนอกที่มผีลต่อ
และมำตรกำรที่ส ำคัญของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติก อตุสำหกรรม (SWOT/TOWS Matrix) พร้อมวเิครำะห์อตุสำหกรรม
เพื่อรองรับควำมต้องกำรในอนำคต - ด ำเนินกำรศึกษำพัฒนำผลิตภัณฑ์น ำร่อง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก ่หน้ำกำก

ฉำยรังสีรักษำโรคมะเร็งและเตียงฉำย X-Ray ส ำหรับทำรก
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรจดัท ำแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย และมำตรกำร
ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำพลำสติกที่มศัีกยภำพ รองรับควำมต้องกำรในอนำคต

    1.2 กจิกรรมกำรจดัท ำแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย 1 เร่ือง - - 84.00       1,553,500    1,242,800     1,242,800     100         - ด ำเนินกำรวเิครำะห์แนวโน้ม กำรค้ำและกำรตลำด ควำมพร้อม
และมำตรกำรที่ส ำคัญของกำรพัฒนำอตุสำหกรรม และศักยภำพผู้ประกอบกำรพลำสติกชวีภำพไทย
พลำสติกชวีภำพ -ด ำเนินกำรวเิครำะห์และก ำหนดประเภทผลิตภัณฑ์พลำสติกชวีภำพเป้ำหมำย

- ด ำเนินกำรวเิครำะห์ Success Factor และ Missing Link พร้อมประชมุ
 ระดมสมอง เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมพลำสติกชวีภำพ
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงแผนที่น ำทำง (Road Map) ของ
อตุสำหกรรมและเทคโนโลยทีี่เหมำะสมของไทย พร้อมรูปแบบระบวนกำร
ผลิตน ำร่อง รวมถงึจดัท ำร่ำงแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย และมำตรกำร
ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำอตุสำหกรรมพลำสติกชวีภำพ

    1.3 กจิกรรมกำรจดัท ำแผนพัฒนำและส่งเสริมกำร 1 เร่ือง - - 86.00       3,203,500    2,562,800     2,562,800     100         - ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มลู และวเิครำะห์ประเภท ชนิด เทคโนโลยี
ผลิตพลำสติกเพื่อกำรเกษตร ที่สอดรับกบัควำมต้องกำร กำรใชแ้ละควำมต้องกำรใชผ้ลิตภัณฑ์พลำสติกเพื่อกำรเกษตรของไทย
ในอนำคตที่เพิ่มสูงขึ้น และต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดเกณฑ์คัดเลือก Product Champion

และประชมุระดมสมอง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล  9 เดอืน
ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี

- ด ำเนินกำรวเิครำะห์ สอบถำม และสัมภำษณ์ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง เพื่อวำง
แนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้สอดรับควำมต้องกำรในอนำคต
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรวเิครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
พลำสติกเพื่อกำรเกษตรที่สอดรับกบัควำมต้องกำรในอนำคต พร้อมพัฒนำ
เครือขำ่ยทำงกำรค้ำ

    1.4 กจิกรรมกำรพัฒนำเคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใชง้ำน 2 ประเภท - - 90.00       3,134,500    2,507,600     2,507,600     100         - ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มลูผลิตภัณฑ์ พร้อมก ำหนดเกณฑ์คัดเลือก
(User Label) ส ำหรับผลิตภัณฑ์พลำสติกไทย ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมในกำรจดัท ำเคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใชง้ำน

- ด ำเนินกำรคัดเลือกประเด็นในกำรออกแบบและพัฒนำ ก ำหนดเกณฑ์
กำรทดสอบพร้อมออกแบบและจดัท ำเคร่ืองหมำยฯ
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรขยำยผลกำรใชง้ำนเคร่ืองหมำยฯ โดยกำรสัมมนำ
ให้ควำมรู้ รวมถงึกำรจดัท ำขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรใชง้ำนและวำงแผน
กำรเผยแพร่ให้ควำมรู้

    1.5 กจิกรรมกำรจดัท ำแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย 1 เร่ือง - - 90.00       1,364,500    1,091,600     1,091,600     100         - ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มลูประเภท ปริมำณ และกำรบริหำร
และมำตรกำรที่ส ำคัญของกำรบริหำรจดักำรพลำสติก จดักำรพลำสติกของไทย พร้อมเปรียบเทียบชอ่งวำ่งกบัประเทศที่มกีำร
หลังกำรใชง้ำนที่หมำะสมของประเทศไทย บริหำรจดักำรที่ดีในด้ำนต่ำงๆ รวมถงึส ำรวจควำมคิดเห็น เพื่อวเิครำะห์
(Plastics Waste Management) สภำพปัญหำ และอยู่ระหวำ่งกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มเติม

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงแผน ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยและ
มำตรกำรที่เหมำะสมของประเทศไทย และก ำหนดแนวทำงผลักดันให้เกดิผล
ในทำงปฎิบัติ

    1.6 กจิกรรมกำรพัฒนำบุคลำกำรทำงด้ำนอตุสำหกรรม 1 เร่ือง - - 92.00       4,269,500    3,415,600     3,415,600     100         - ด ำเนินกำรทบทวนระบบฯ ที่ได้ด ำเนินกำร พร้อมรวบรวมขอ้มลูพลำสติก
พลำสติกชวีภำพและสำรเติมแต่ง ด้วยระบบ ชวีภำพและสำรเติมแต่ง รวมถงึออกแบบและก ำหนดหลักสูตร
Interactive Training - ด ำเนินกำรจดัท ำเนื้อหำหลักสูตรและกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรทดสอบและประเมนิผลระบบฯ และบุคลำกร
ที่เขำ้ร่วมทดสอบ
ผลลัพธ ์:
- มแีนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติกที่มศัีกยภำพส ำหรับอนำคต
- มมีำตรกำรกำรพัฒนำที่ส ำคัญๆ ของผลิตภัณฑ์พลำสติกชวีภำพไทย
- มแีนวทำงส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลำสติกเพื่อกำรเกษตรของไทย
- มเีคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์พลำสติก และกำรบริหำร
  จดักำรพลำสติกหลังกำรใชง้ำนที่เหมำะสมของไทย
- มกีำรพัฒนำบุคลำกรในอตุสำหกรรมพลำสติกชวีภำพ
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี

2. โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทย -            -           -           -         4,500,000   3,450,600    3,450,600    100 ผลการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคดว้ยเศรษฐกิจดจิติอล 1. รำยงำนกำรศึกษำ/รำยงำนควำมคืบหน้ำ  โดยในรอบ 9 เดือน มรีำยงำน
ระยะที่ 2 กำรศึกษำจ ำนวน 4 ฉบับ ที่ปรึกษำฯ ที่ได้ส่งมอบให้ สศอ. ภำยในก ำหนด
    2.1 รำยงำน 5 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ 100 ระยะเวลำ  ดังนี้
    2.2 สัมมนำกลุ่มเป้ำหมำย  2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100   1.1) รำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น ภำยใน 1 เดือน ที่ปรึกษำฯ  ได้ส่งมำเมื่อวนัที่ 
    2.3 สัมมนำเผยแพร่  1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 9 พฤศจกิำยน 2559 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ ได้มมีติรับ

ผลงำนฯ และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 จ ำนวน 639,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 15
ของวงเงินค่ำจำ้งทั้งหมด
  1.2) รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ คร้ังที่ 1 ภำยใน 3 เดือน ที่ปรึกษำฯ ได้ส่งมำ
เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ 
ได้มมีติรับผลงำนฯ และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 2 จ ำนวน 852,000 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจำ้งทั้งหมด
  1.3) รำยงำนกำรศึกษำขั้นกลำง ภำยใน 5 เดือน ที่ปรึกษำฯ ได้ส่งมำ
เมื่อวนัที่ 27 มนีำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ 
ได้มมีติรับผลงำนฯ และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 3 จ ำนวน 979,800 บำท
คิดเป็นร้อยละ 23 ของวงเงินค่ำจำ้งทั้งหมด
  1.4) ร่ำงรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ ภำยใน 7 เดือน ที่ปรึกษำฯ ได้ส่ง
มำเมื่อวนัที่ 27 มนีำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ 
ได้มมีติรับผลงำนฯ และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 3 จ ำนวน 979,800 บำท
คิดเป็นร้อยละ 23 ของวงเงินค่ำจำ้งทั้งหมด
2. สัมมนำกลุ่มเป้ำหมำย 2 คร้ังๆ ละ 30 คน ดังนี้
  2.1) กำรสัมมนำกลุ่มเป้ำหมำย คร้ังที่ 1 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 มนีำคม 2560
ณ ห้องประชมุ Broad Room 4 ชั้น 3 ศูนยป์ระชมุแห่งชำติสิริกต์ิิ จ ำนวน
ผู้เขำ้ร่วม 37 คน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวขอ้งในอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย น ำมำเป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย
แผนงำน และโครงกำรของแต่ละอตุสำหกรรมเป้ำหมำย
  2.2)กำรสัมมนำกลุ่มเป้ำหมำยคร้ังที่ 2 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 19 พฤษภำคม2560
ณ ห้องประชมุ Broad Room 4  ชั้น 3 ศูนยป์ระชมุแห่งชำติสิริกต์ิิ จ ำนวน
ผู้เขำ้ร่วม 31 คน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวขอ้งในอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย น ำมำเป็นขอ้มลูในกำรปรับปรุงยทุธศำสตร์ ขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบำย แผนงำน และโครงกำรของแต่ละอตุสำหกรรมเป้ำหมำย
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3. สัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำโครงกำรฯ 1 คร้ัง โดยจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 
27 มถินุำยน 2560 ณ ห้องบำงกอกรัชฎำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมบำงกอก-
รัชฎำ กรุงเทพฯ เพื่อน ำเสนอร่ำงยทุธศำสตร์อตุสำหกรรมไทย รำยสำขำและ
รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะมำประกอบกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ที่ครบถว้น
สมบูรณ์ภำยใต้โครงกำรฯ
ผลลัพธ ์: นโยบำย มำตรกำร และกลยทุธใ์นกำรส่งเสริมพัฒนำควำมเชื่อมโยง
อตุสำหกรรมกบัภำคเศรษฐกจิดิจติอลในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย

3. โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเชื่อมโยง รายงาน รายงาน รายงาน ร้อยละ 80 3,200,000   2,592,500    2,592,500    100 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมการผลติและอุตสาหกรรมบริการของไทย 5 งวด 4 งวด 4 งวด  - ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม (สศอ.) วำ่จำ้งที่ปรึกษำโดยวธิกีำร
ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ คัดเลือก เป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำโครงกำร ท ำกำรวเิครำะห์ วจิยั และจดัท ำ
ระยะที่ 2 รำยงำนผลกำรศึกษำ 
    3.1 กำรประชมุ Focus Group  (เมื่อ 16 ก.พ.2560) ประชมุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง/1 คร้ัง กำรประชมุฯ ร้อยละ 100 1. ที่ปรึกษำได้มหีนังสือถงึ สศอ. Ref No. RC 315/1116 ลงวนัที่ 24 พย.59 
และกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ 1 คร้ัง /และสัมมนำฯ 1 คร้ัง 1 คร้ัง น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำเบื้องต้น(Inception Report)ตำมสัญญำจำ้งงวดที่ 1
(เมื่อ 20 ม.ิย.2560)  1 คร้ัง ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรึกษำ

โดยวธิคัีดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังที่ 3-3/2559 เมื่อวนั
    3.2 กำรจดักลุ่มอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 5 สำขำ เดือนที่ 1-2 (เดือนที่ 1-2) (เดือนที่ 1-2)  - องัคำรที่ 13 ธค. 59 มมีติเห็นชอบรับรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น (Inception
อตุสำหกรรม (เดือนที่ 1-2) Report) ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งงวดที่ 1 
    3.3 กำรศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มลูเร่ืองกำรค้ำบริกำร (เดือนที่ 2-6) (เดือนที่ 2-6) (เดือนที่ 2-6)  - จ ำนวน 457,500 บำท (15%)
ภำยใต้บริบท FTA (เดือนที่ 2-6)
   3.4 กำรศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มลูกจิกรรมของห่วงโซ่ (เดือนที่ 2-7) (เดือนที่ 2-7) (เดือนที่ 2-7)  -
มลูค่ำอตุสำหกรรมและสำขำอตุสำหกรรมบริกำร 2. ที่ปรึกษำได้มหีนังสือถงึ สศอ. Ref No. RC 326/1216 ลงวนัที่ 23 ธค.59
ที่เกี่ยวขอ้ง (เดือนที่ 2-7) น ำส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ (Progressive Report) ตำมสัญญำจำ้งงวดที่ 2
   3.5 กำรศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มลูอตุสำหกรรมบริกำร (เดือนที่ 3-8) (เดือนที่ 3-8) (เดือนที่ 3-8)  - ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรึกษำ
ในสำขำที่เกี่ยวขอ้งกบัห่วงโซ่มลูค่ำอตุสำหกรรมภำยใต้ โดยวธิคัีดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังที่ 4-1/2560 เมื่อวนั
บริบท FTA ของไทย (เดือนที่ 3-8) ศุกร์ที่ 6 มค. 60 มมีติเห็นชอบรับรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ (Progressive 
   3.6 กำรศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มลูศักยภำพและควำม (เดือนที่ 3-8) (เดือนที่ 3-8) (เดือนที่ 3-8)  - Report) ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งงวดที่ 2 
สำมำรถทำงกำรแขง่ขนัของสำขำอตุสำหกรรมบริกำรที่ จ ำนวน 610,000 บำท (20%
เกี่ยวขอ้งในแต่ละห่วงโซ่มลูค่ำอตุสำหกรรม และควำม 3. ที่ปรึกษำ ได้ด ำเนินกจิกรรมจดักำรสัมภำษณ์เชงิลึกกบักบัหน่วยงำน
สัมพันธแ์ละกลยทุธใ์นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงที่สอดคล้อง เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรมกำรผลิตและธรุกจิบริกำรเป้ำหมำย ระหวำ่งวนัที่
ระหวำ่งกนั (เดือนที่ 3-8)  9- 25 มกรำคม 2560 และได้ด ำเนินกำรจดักำรประชมุระดมควำมคิดเห็น 
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   3.7 กำรศึกษำ วเิครำะห์และประเมนิผลกระทบด้ำนบวก (เดือนที่ 6-8) (เดือนที่ 6-8) (เดือนที่ 6-8)  - (Focus Group) โครงกำรฯ เมื่อวนัที่ 16 กพ. 2560 ณ ห้องประชมุ 601
และด้ำนลบต่อประเทศไทย จำกขอ้บทกำรค้ำสินค้ำที่ สศอ. โดยมผู้ีเขำ้ร่วมประชมุทั้งหมด จ ำนวน 81 รำย เพื่อรับฟังควำม
เชื่อมโยงกบักำรค้ำบริกำร (เดือนที่ 6-8) คิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวขอ้งส ำหรับประกอบกำรจดัท ำโครงกำร
   3.8 กำรศึกษำ วเิครำะห์และประเมนิผลกระทบด้ำนบวก (เดือนที่ 6-8) (เดือนที่ 6-8) (เดือนที่ 6-8)  - 4. ที่ปรึกษำได้มหีนังสือถงึ สศอ.Ref No.RC 077/0317ลงวนัที่ 24 มคี.60
และด้ำนลบต่อประเทศไทย จำกขอ้บทกำรค้ำสินค้ำที่ น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำขั้นกลำง (Interim Report) ตำมสัญญำจำ้งงวดที่ 3 
เชื่อมโยงกบักำรค้ำบริกำร (เดือนที่ 6-8) ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรึกษำ

โดยวธิคัีดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังที่ 5-2/2560 เมื่อวนั
พุธที่ 29 มนีำคม 2560 มมีติเห็นชอบรับรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 
(Progressive Report) ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งงวดที่ 3 
จ ำนวน 762,500 บำท (25%)
5. ที่ปรึกษำได้มหีนังสือ สศอ.Ref No.RC 122/0517 ลงวนัที่ 24 พ.ค.60
น ำส่งร่ำงรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Draft Finai Report)  ตำม
สัญญำจำ้งงวดที่ 4 ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนิน
กำรจำ้งที่ปรึกษำโดยวธิคัีดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังที่
6-3/2560 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 12 มถินุำยน 2560 มมีติเห็นชอบรับร่ำง
รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  (Draft Finai Report)  ดังกล่ำว และเห็น
ชอบให้เบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งงวดที่ 4 จ ำนวน 762,500 (25%)
6. ที่ปรึกษำและคณะผู้แทน สศอ. ได้ด ำเนินกจิกรรมเดินทำงไปสัมภำษณ์
และเกบ็ขอ้มลูหน่วยงำนรวม 8 แห่ง ระหวำ่งวนัที่ 18-21 เมษำยน 2560
 ณ ประเทศญีปุ่่น
7. ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจดัสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำโครงกำรฯ เมื่อ
วนัองัคำรที่ 20 มถินุำยน 2560 เวลำ 08.30-13.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 
1 ชั้น 11 โรงแรมอสีติน แกรนด์ สำทร โดยมผู้ีเขำ้ร่วมประชมุทั้งหมด
จ ำนวน 153 รำย เพื่อเผยแพร่ รับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่
เกี่ยวขอ้งส ำหรับประกอบกำรจดัท ำโครงกำร
ผลผลติ :
 - จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ ได้แก ่รำยงำนเบื้องต้น รำยงำนควำมคืบหน้ำ
และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด
 - จ ำนวนกำรจดัสัมมนำเพื่อเผยแพร่และถำ่ยทอดควำมรู้และกำรประชมุ
ระดมควำมคิดเห็นจำกสำธำรณชนตำมรูปแบบที่ สศอ.ก ำหนด
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ผลลพัธ ์: -
 -สศอ.มขีอ้มลูที่เป็นขอ้เท็จจริง ถกูต้องและทันเวลำ เพื่อให้ภำคอตุสำหกรรม
สำมำรถใชป้ระกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินธรุกจิและสำมำรถใชป้ระโยชน์
จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี เชื่อมโยงกบัอตุสำหกรรมบริกำรได้อยำ่งครบถว้น
รวมทั้ง ประโยชน์ในกำรให้ควำมชว่ยเหลือภำคอตุสำหกรรมที่อำจได้รับ
ผลกระทบอยำ่งทันท่วงที
 - สศอ. มขีอ้มลูส ำหรับใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัท ำท่ำที/ขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมระหวำ่งประเทศ ส ำหรับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกดิประโยชน์
แกภ่ำคอตุสำหกรรมอยำ่งสูงสุด

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวตักรรมภาคอุตสาหกรรม  -  -  -  - 6,100,000 4,887,500 4,887,500 100 ผลการด าเนินงาน
   4.1 มเีครือขำ่ยภำคอตุสำหกรรม อยำ่งน้อย 4 เครือขำ่ย 4 เครือขำ่ย 4 เครือขำ่ย 4 เครือขำ่ย 100 1. จดักจิกรรมกำรสร้ำงเครือขำ่ยในรูปแบบกำรประชมุ ศึกษำดูงำน 
   4.2 มฐีำนขอ้มลูและเวบ็ไซต์ที่สะดวกในกำรสืบค้นและ 1 1 0.7 70 และค่ำยนวตักรรม รวม 6 คร้ัง 
ส่งผ่ำนควำมต้องกำรระหวำ่งผู้ประกอบกำรและหน่วยงำน 2. ส ำรวจ รวบรวม วเิครำะห์ขอ้มลูควำมต้องกำรงำนวจิยัและปัญหำอปุสรรค
ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนวจิยั 1 เวบ็ไซต์ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรพัฒนำนวตักรรมของผู้ประกอบกำร รวม 40 รำย
   4.3 จบัคู่ระหวำ่งผู้ประกอบกำรและนักวจิยั/หน่วยงำน 6 6 4 67 3. จดัประชมุ/หำรือเพื่อประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกบั
วจิยั เพื่อใหเกดิกำรพัฒนำนวตักรรมเชงิพำณิชย ์ งำนวจิยัและกำรผลักดันให้เกดิกำรผลิตเชงิพำณิชย ์จ ำนวน 4 คร้ัง
อยำ่งน้อย 6 โครงกำร 4. อยู่ระหวำ่งกำรปรับปรุง/คัดครองขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูในประเทศเกี่ยวกบั

ผลงำนวจิยั และหน่วยงำนเครือขำ่ยที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรวจิยั
5. อยู่ระหวำ่งกำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มลูและเวบ็ไซต์ของโครงกำร
ให้ใชง้ำนง่ำย
6. จบัคู่นักวจิยัและผู้ประกอบกำรเพื่อพัฒนำแนวคิดนวตักรรมไปสู่เชงิพำณิชย์
จ ำนวน 4 โครงกำร
7. ประชำสัมพันธก์จิกรรมเครือขำ่ยนวตักรรมภำคอตุสำหกรรมให้เป็นที่รู้จกั
โดยจดัสัมมนำ 1 คร้ัง
8. อยู่ระหวำ่งกำรประเมนิผลกำรเขำ้ร่วมโครงกำรน ำร่องของผู้ประกอบกำร
อตุสำหกรรมที่เขำ้ร่วมโครงกำรในปีแรก จ ำนวน 8 โครงกำร

5. โครงการศึกษากลยทุธก์ารเปิดเสรีดา้นการลงทุนและ  -  -  -  -  -  -  -  - ผลการด าเนินงาน
บริการในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของไทย   - สท. ได้มบีันทึกขออนุมติัยกเลิกโครงกำร เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิำยน 2559 

(ยกเลกิ) ซ่ึง ผศอ. ได้อนุมติัยกเลิกแล้ว เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน 2559
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่ :  1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสงู ทั้งดา้นทักษะการผลติ การบริหารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
6. โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ               -                 -                 -   ร้อยละ 70 5,500,000 3,135,000 3,135,000 100

ของประเทศ

   6.1 รำยงำนผลควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำนและรำยงำน 1 ฉบบั ศึกษำ ทบทวน มีข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกำรประเมนิผลส ำเร็จของกำรขบัเคล่ือนกำรพัฒนำ วิเครำะหข์้อมูล กำรพฒันำ

อตุสำหกรรมที่มศัีกยภำพ เชน่  โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพ ทติุยภมูิที่ อุตสำหกรรมที่

และผลิตภำพกำรผลิตของภำคอตุสำหกรรมมำตรกำรตำม เกี่ยวข้อง มีศักยภำพ

นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกจิพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์และ
มำตรกำรตำมขอ้เสนอ 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย เป็นต้น
   6.2 ระบบกำรบริหำรจดักำร ก ำกบั ติดตำม รำยงำนผล 1 ระบบ จัดสัมมนำ จัดสัมมนำ

และประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง 1 คร้ัง

   6.3 ต้นแบบแนวทำงขบัเคล่ือนอตุสำหกรรมศักยภำพ แนวทำงฯ จัดอบรม จนท. จัดอบรม จนท.

ไมน่้อยกวำ่ 1 อตุสำหกรรม 1 อุตสำหกรรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง

   6.4 กำรปรับปรุงแผนกำรพัฒนำอตุสำหกรรม ข้อเสนอแนะ พฒันำ ปรับปรุง

ที่มศัีกยภำพ ระบบ IT ระบบ IT ระบบ IT

   6.5 ฝึกอบรมให้มคีวำมรู้และทักษะด้ำนกำรบริหำร  ไม่น้อยกว่ำ ติดตำมและ ติดตำมและ

จดักำรติดตำมและประเมนิผลที่ถกูต้อง ไมน่้อยกวำ่ 25 คน 25 คน ประเมินผล ประเมินผล

โครงกำร โครงกำร

   6.6 ศึกษำวเิครำะห์แบบจ ำลองเศรษฐมติิมหภำค                   -                     -                     -   

   6.7 จดัสัมมนำและประชำสัมพันธ ์เพื่อเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำน และขอ้มลูสำรสนเทศที่เสริมสร้ำงให้                   -                     -                     -   

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
และสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ได้ในวงกวำ้ง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี:  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพื้นฐำน   แผนงำนยุทธศำสตร์  R     แผนงานบรูณาการ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ ์อก.ที่ :  1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบคุลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เปน็ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพและผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม

1. จ ำนวนสถำนประกอบกำร
สำมำรถเพิม่ประสิทธภิำพ มีต้นทนุ
กำรผลิตทีล่ดลง ร้อยละ 10

1. สัมมนำ/ประชำสัมพนัธแ์ละรับ
สมัครสถำนประกอบกำรเข้ำร่วม
โครงกำร
2. เข้ำใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเพิม่
ประสิทธภิำพกำรผลิตของสถำน
ประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
1,424 Mandays

1. มีกำรจัดสัมมนำ/ประชำสัมพนัธ์
กิจกรรมในโครงกำร และรับสมัคร
สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร
2. เข้ำใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
เพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตของ
สถำนประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร 1,511 Mandays

106.11 144,900,000   123,165,000   109,140,000  88.61

2. จ ำนวนแรงงำนมี multi-skill ไม่
ต่ ำกวำ่ 450 คน/ปี

1. ออกแบบพฒันำเนือ้หำและ
กิจกรรมทีใ่ช้ในกำรอบรม
2. จัดสัมมนำ/ประชำสัมพนัธ์
กิจกรรมในโครงกำร และคัดเลือก
องค์กรทีจ่ะเข้ำร่วมโครงกำร
3. อบรม 302 คน

1. มีกำรออกแบบพฒันำเนือ้หำ
และกิจกรรมทีใ่ช้ในกำรอบรม
2. มีกำรจัดสัมมนำ/ประชำสัมพนัธ์
กิจกรรมในโครงกำร และคัดเลือก
องค์กรทีจ่ะเข้ำร่วมโครงกำร
3. อบรม 335 คน

110.93

3. จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 1000 รำย/ปี

1. ประชำสัมพนัธโ์ครงกำร และรับ
สมัครผู้เข้ำอบรม
2. อบรม 1,405 รำย

1. ประชำสัมพนัธโ์ครงกำร และรับ
สมัครผู้เข้ำอบรม
2. อบรม 1,611 รำย

114.66

4. ผู้ประกอบกำรมีกำรรวมกลุ่ม
เครือข่ำยของกลุ่มคลัสเตอร์ทีม่ีควำม
เข้มแข็ง อย่ำงนอ้ย 
3 กลุ่ม

1. ประชำสัมพนัธโ์ครงกำร และรับ
สมัครผู้เข้ำอบรม
2. รวบรวมและวเิครำะหข์้อมูล
เบือ้งต้น
3. กลุ่มเครือข่ำยร่วมกันออกแบบ
ผลิตภณัฑ์/บริหำรจัดกำร

1. ประชำสัมพนัธโ์ครงกำร และรับ
สมัครผู้เข้ำอบรม
2. มีกำรรวบรวมและวเิครำะห์
ข้อมูลเบือ้งต้น
3. กลุ่มเครือข่ำยร่วมกันออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 1 ผลิตภณัฑ์

90.00

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 
โครงการตามยทุธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดอืน (1 ตลุาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/
ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดือน

5. จ ำนวนฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวำง
ยุทธศำสตร์พฒันำอุตสำหกรรม 
1 ฐำนข้อมูล

1. ออกแบบและพฒันำกรอบกำร
วเิครำะหข์้อมูลทีจ่ะน ำมำใช้ในกำร
ท ำฐำนข้อมูล
2. วเิครำะหภ์ำพเหตุกำรณ์จ ำลอง
อนำคต

1. มีกำรออกแบบและพฒันำกรอบ
กำรวเิครำะหข์้อมูลทีจ่ะน ำมำใช้ใน
กำรท ำฐำนข้อมูล
2. มีแบบจ ำลองภำพเหตุกำรณ์
อนำคต

80.00

7. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอุตสำหกรรม 200 รำย 80 รำย 58 รำย 72.50    3,100,000       2,635,000       1,860,000       70.59      - มีสถำนประกอบกำรเข้ำร่วม 58 รำย
เพื่อมุง่สู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต (Industry 4.0)
8.โครงกำรจดักำรลดกำรปล่อยคำร์บอน(Supply องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำให้ค ำปรึกษำองค์กร เข้ำให้ค ำปรึกษำองค์กร 95.50    5,000,000       4,250,000       3,000,000       70.59     -                                                          
Chain De-carbonization) เพื่อให้เกิดผลิตภำพ จ ำนวน 20 องค์กร ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน และห่วงโซ่คุณค่ำ ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.5
9. โครงกำรพัฒนำองค์กรเพื่อกำรเติบโตอย่ำง องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร  15 องค์กร  15 องค์กร 100.00  1,000,000       850,000          850,000         100.00   -                                                          
ยัง่ยืน (Roadmap for Organizational  จ ำนวน 15 องค์กร
Sustainability Growth)
10. โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพและผลิตภำพ 80 กิจกำร/40 คน 40 คน 42 คน 105.00  3,400,000       2,890,000       2,890,000       100.00   1.ยกระดับควำมสำมำรถของสถำนประกอบกำร
กำรผลิตของอุตสำหกรรมกำรผลิตด้วยเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีวศิวกรรมดิจทิัล โดยเข้ำให้
วศิวกรรมดิจทิัลตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0 ค ำปรึกษำ ได้ร้อยละ 75

2. ยกระดับบุคลำกร โดยมีบุคลำกรเข้ำอบรม
จ ำนวน 42 คน
3. สร้ำงนวตักรรมต่อยอดซอฟแวร์ด้ำน
เทคโนโลยีวศิวกรรมดิจทิัล โดยด ำเนินกำร
ด้ำนซอฟแวร์ได้ ร้อยละ 100

11. โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพและผลิตภำพกำร 60 คน 50 คน 50 คน 100.00  2,000,000       1,700,000       1,700,000       100.00   1. พัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรประยุกต์ใช้ระบบ
ผลิตด้วย Automation&Robotic ในภำค อัตโนมัติและหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม ตำมแนวอุตสำหกรรม 4.0 ส ำหรับ 2. ให้ควำมรู้เกีย่วกับกำรประยุกต์ใช้ระบบ
กลุ่มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 50 คน
12. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 150 คน/3 ระบบ / 150 คน/3 ระบบ / 154 คน/3 ระบบ / 102.67  3,300,000       2,805,000       2,805,000       100.00   1.อบรมหลักสูตรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพิมพ์ 
และอิเล็กทรอนิกส์ 3 โรงงำน 3 โรงงำน 3 โรงงำน และสมองกลฝังตัว จ ำนวน 3 หลักสูตร 154 คน

2. จดัท ำต้นแบบระบบสมองกลฝังตัว 3 ระบบ
ได้ร้อยละ 85
3. ติดต้ังระบบสมองกลฝังตัวในโรงงำนต้นแบบ
จ ำนวน 3 โรงงำน

13. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของไทย 1.ยกระดับมำตรฐำนโรงงำน 30 โรงงำน/139 MD/ 33 โรงงำน/193 MD/ 110 39,000,000      33,150,000      23,400,000     70.59     1. ยกระดับมำตรฐำนโรงงำนอำหำรของไทย 
ด้วยระบบมำตรฐำนเพื่อเป็นครัวอำหำรของโลก อำหำรของไทย เพือ่สร้ำง 200 คน 217คน เพื่อสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันและกำรส่งออก

ศักยภำพกำรแข่งขันและ เช่น HACCP, BRC, ISO 22000, ISO 17025
กำรส่งออก เป็นต้น 33 โรงงำน/193 MD/217คน/

(คัดเลือก/ให้ค ำปรึกษำ/อบรม)
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2. เพิม่ศักยภำพกำรผลิต 25 โรงงำน 27 โรงงำน 108 2. พัฒนำโรงงำนอำหำรของไทยด้ำนเพิ่ม
และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ศักยภำพกำรผลิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 (Green Industry) เพื่อรองรับอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

27 โรงงำน/155 MD/226 คน (คัดเลือก/ให้
ค ำปรึกษำ/อบรม

3. พฒันำธรุกิจบริกำรอำหำรไทย 20 ร้ำน/120 MD/150 คน 22 ร้ำน/140 MD/507 คน 110 3. พัฒนำธรุกิจบริกำรอำหำรไทย และผู้ปรุง
และผู้ปรุงอำหำรไทยใหป้ลอดภยั อำหำรไทยให้ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกล 22ร้ำน
ได้มำตรฐำนสำกล /140 MD/507 คน
4.กำรวจิยัและประเมินควำม 200 ตัวอย่ำง 200 ตัวอย่ำง 100 4. เก็บตัวอย่ำงเพื่อส่งเสริมกำรวเิครำะห์ใน
เส่ียงด้ำนอำหำรปลอดภัย ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 200 ตัวอย่ำง
5.ยกระดับกำรผลิตอำหำรที่ 20 โรงงำน/108 MD/  22 โรงงำน/126 MD/ 110 5. ยกระดับกำรผลิตอำหำรที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้
ผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ด้วยควำมร้อน 100 คน 118 คน ด้วยควำมร้อนตำมมำตรฐำนสำกล 22 โรงงำน
ตำมมำตรฐำนสำกล /126 MD/118 คน (คัดเลือกโรงงำน/ส ำรวจ+

ให้ค ำปรึกษำ/อบรม)
6.ส่งเสริมมำตรฐำนด้ำนรส 13 เมนู 13 เมนู 100 6.  ด ำเนินกำรทดสอบและทบทวนสูตรอำหำร
ชำติอำหำรไทย (Authenti- ไทยต้นแบบ 13 เมนู
city of Thai Food) โดยจดั
ท ำข้อมูลมำตรฐำนอำหำรไทย
 13 เมนู

14. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพอุตสำหกรรมอำหำร 1. ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม 175 รำย 179 รำย 102.29 6,700,000       5,695,000       5,695,000       100.00   1. จดัอบรม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Green
และเกษตรแปรรูป โครงกำรมีผลิตภำพเพิ่มขึน้  Productivity) 179 รำย

 (Green Productivity) 2. กำรจดัท ำฐำนข้อมูลโรงงำนต้นแบบ 
2.บุคลำกรได้รับกำรยกระดับ 1 โปรแกรม (ร้อยละ 85) 1 โปรแกรม (ร้อยละ 85) 100.00 1 ฐำนข้อมูล (ร้อยละ 85)
องค์ควำมรู้ เช่น Green 3. จดัท ำต้นแบบกำรวเิครำะห์ด้ำนผลิตภำพ 
Productivity และ Eco  โปรแกรม (ร้อยละ 75)
Productivity เป็นต้น 4. จดัท ำแนวทำงกำรประเมินส่ิงแวดล้อมของ

3.ท ำฐำนข้อมูลโรงงำนต้นแบบ 1 โปรแกรม (ร้อยละ 75) 1 โปรแกรม (ร้อยละ 75) 100 ผลิตภัณฑ์ฯ 13 รำย
4. วเิครำะห์ด้ำนผลิตภำพ  13 รำย  13 รำย 100

15. โครงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำดเพื่อ 60 คน/ 30 โรงงำน 60 คน/ 30 โรงงำน 60 คน/ 82 โรงงำน 136.67 5,100,000       4,335,000       4,335,000       100.00   1. บุคลำกรในอุตสำหกรรมส่ิงทอที่ได้รับควำมรู้
เพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) เร่ืองกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำดกำรประเมิน
ในอุตสำหกรรมส่ิงทอ ฟรุตพร้ินส์ส่ิงแวดล้อม 82  คน/ปี

2.เข้ำให้ค ำปรึกษำสถำนประกอบกำร 30 โรงงำน
 (6 Mandays/โรงงำน) 159 Mandays
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16. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพอุตสำหกรรมส่ิงทอ 2 ผลงำน/20 รำยกำร 2 ผลงำน/20 รำยกำร 2 ผลงำน/20 รำยกำร 100.00  13,300,000      11,305,000      11,305,000     100.00   1. มีงำนวจิยั 2 ผลงำน เร่ืองผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ
คุณสมบัติพิเศษ
2. มีกำรพัฒนำส่ิงทอคุณสมบัติพิเศษ และ
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ 20 รำยกำร

17. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 10 รำย 10 รำย 10 รำย 100.00  3,200,000       2,720,000       2,720,000       100.00   1. สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
และเคมีภัณฑ์ (พลำสติก) จ ำนวน 10 รำย มีผลิตภำพเพิ่มขึน้เฉล่ีย

ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 10
2. เข้ำให้ค ำปรึกษำกำรบริหำรจดักำรของ
ผู้ประกอบกำร 120 Mandays

18. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนระบบกำรจดักำร  1. สร้ำงที่ปรึกษำ/วทิยำกร 10 โรงงำน/จ ำนวนกลุ่มมำตรฐำน 10 โรงงำน/จ ำนวนกลุ่มมำตรฐำน 100.00  8,500,000       7,225,000       7,225,000       100.00   1. อบรมให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงที่ปรึกษำ/วทิยำกร 
ของผู้ประกอบกำรเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพและ  ด้ำนมำตรฐำนกำรจดักำร (ร้อยละ 35) (ร้อยละ 70) ด้ำนมำตรฐำนกำรจดักำร
ผลิตภำพกำรผลิต 2.ยกระดับมำตรฐำนระบบกำร 2. เข้ำให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนที่เกีย่วข้องกับ

จัดกำรของสถำนประกอบกำร สถำนประกอบกำร 10โรงงำน (โรงงำนละ 10วนั)
3.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 3. จดัท ำ Best Practice  ส ำหรับกำรน ำ

มำตรฐำนไปปฎิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบส ำหรับกำร
น ำไปขยำยผลกำรปฎิบัติของผู้ประกอบกำรต่อไป 
จ ำนวนกลุ่มมำตรฐำนละ 1 ชุด  รวม 3 ชุด 
(ร้อยละ 70)

19. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพอุตสำหกรรมไทยอย่ำง 60 โรงำน/ 4 เครือข่ำย 60 โรงำน/ 4 เครือข่ำย 60 โรงำน/ 4 เครือข่ำย 100.00  11,000,000      9,350,000       9,350,000       100.00   1. เข้ำให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกของโรงงำน
ยัง่ยืนด้วยกำรเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green ละ 8 Mandays 60 โรงงำน
Productivity For Sustainability Thai Industry) 2. มีแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกิจกรรมใน

กลุ่มเครือข่ำย 4 เครือข่ำย
20. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรม 2 แพลตฟอร์ม/ 2 แพลตฟอร์ม/ 2 แพลตฟอร์ม/ 100.00  9,000,000       7,650,000       5,400,000       70.59     1.เก็บรวบรวมข้อมูลและจดัท ำฐำนข้อมูลเครือ
ด้วยเครือข่ำยดิจติอล (Digital Networking in 60 Mandays 45 Mandays 52 Mandays ข่ำยดิจทิัลภำคอุตสำหกรรมแม่พิมพ์และ
Manufacturing) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ 2 แพลตฟอร์ม (ร้อยละ 65)
2. ให้ค ำปรึกษำวนิิจฉัยระบบบริหำรจดักำร
รวมทั้งระบบสำรสนเทศของสถำนประกอบกำร
 52 Mandays

21.โครงกำรวำงแผนและพัฒนำสมรรถนะแรงงำน 320 คน 280 คน 332 คน 100.63 2,400,000       2,040,000       2,040,000       100.00    - ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรพัฒนำ
ให้มีทักษะรอบด้ำนเพื่อตอบสนองต่อกำรเปล่ียน สมรรถนะแรงงำนให้มีทักษะรอบด้ำน
แปลงของภำคอุตสำหกรรมในปัจจบุันและอนำคต  จ ำนวน 332 คน
22. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบ 140 คน 100 คน 100 คน 100.00  3,000,000       2,550,000       2,550,000       100.00    -ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่ม
รับรองควำมสำมำรถบุคลำกรในอุตสำหกรรม ผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรองควำมสำมำรถ
ยำนยนต์ (Skill Certification System for บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ จ ำนวน 
Automotive Industry) 100 คน
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23. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 1,300 คน 1,300 คน 1,400 คน 107.69 5,500,000       4,675,000       4,675,000       100.00    - ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่ม
สำขำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอุตสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1,400คน

24. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 360 คน 300 คน 305 คน 101.67 5,100,000       4,335,000       4,335,000       100.00    - มีผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภำพแรงงำน
สำขำอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป 

จ ำนวน 305 คน

25. โครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจดักำรแบบ 60 คน/ 2 หน่วยงำน 60 คน/ 2 หน่วยงำน 60 คน/ 2 หน่วยงำน 100.00  1,000,000       850,000          850,000         100.00   1.อบรมบุคลำกรในหน่วยงำนเป้ำหมำยกระทรวง
องค์รวมสู่เป้ำหมำยด้วยกำรจดักำรองค์กรสู่ควำม อุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำเร่ืองแนวคิดกำร
เป็นเลิศให้กับหน่วยงำนในกระทรวงอุตสำหกรรม บริหำรจดักำรที่เป็นเลิศและกำรประเมิน 60 คน
(Public Sector Productivity Excellence) 2. เข้ำวเิครำะห์และประเมินเพื่อหำแนวทำง

บริหำรจดักำร 2 หน่วยงำนเป้ำหมำย 10 คร้ัง
26.โครงกำรจดัต้ังศูนย์ควำมเป็นเลิศอนำคตศึกษำ 1 ฐำนข้อมูล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00  12,300,000      10,455,000      10,455,000     100.00   1. กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ 
Center of Excellence for Foresight  ประมำณร้อยละ 100

2. กำรจดัเตรียมข้อมูลสำรสนเทศ 
ประมำณร้อยละ 100
3. กำรวเิครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
 ประมำณร้อยละ 100
4. กำรจดัเก็บข้อมูลสำรสนเทศและผลลัพธ ์
ประมำณร้อยละ 100
5. กำรดูแลระบบเครือข่ำยส ำหรับกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ประมำณร้อยละ 90

27. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำร 5 หลักสูตร/1ผลิตภณัฑ์ 5 หลักสูตร/ 1ผลิตภัณฑ์ 5 หลักสูตร/ 1ผลิตภัณฑ์ 100.00  2,000,000       1,700,000       1,700,000       100.00   1. อบรม 5 หลักสูตร (5 วนั) เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
พลำสติกตลอดห่วงโซ่อุปทำนเพิ่มเพิ่ม ของผู้ประกอบกำรในห่วงโซ่อุปทำนของ
ประสิทธภิำพกำรผลิต อุตสำหกรรมพลำสติก

2. ผู้ประกอบกำรในเครือข่ำยร่วมกันสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำร่วมกันของเครือข่ำยที่สร้ำงขึน้
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตและเข้มแข็ง
กลยทุธ ์อก.ที่  :  1.3  สง่เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น รวมทั้งสง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาวตัถุดบิเพ่ือรองรับความตอ้งการในอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
28. โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 4,000,000   3,200,000     2,232,000        69.75      ผลการด าเนินงาน
(Trade in Value Added) ของภาคอุตสาหกรรมไทย - ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกอตุสำหกรรม พร้อมทั้งศึกษำมลูค่ำเพิ่มของ

อตุสำหกรรมเชงิลึก

- วเิครำะห์ควำมสัมพันธท์ำงกำรค้ำจำก TiVA กบัควำมเชื่อมโยงใน

Global Value Chain 
 

- วเิครำะห์ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำนกำรผลิตและ
กำรส่งออกของภำคอตุสำหกรรมไทย จำกมลูค่ำเพิ่มที่ได้จำกกำรค้ำ
ผลผลติ :
 - ศึกษำมลูค่ำเพิ่มอตุสำหกรรม
ผลลพัธ์ :
 - มขีอ้มลูผลกำรศึกษำมลูค่ำเพิ่มของอตุสำหกรรมที่ได้จำกกำรค้ำ
ในตลำดโลก

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ :  2.2  ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลกึดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตอืนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
29. โครงการศึกษาการเตอืนภัยภาคอุตสาหกรรมไทย ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 100 4,500,000    4,500,000     1,464,800   33 ผลการด าเนินงาน 
และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้  - ก ำหนดกรอบกำรวเิครำะห์เพื่อจดัท ำรูปแบบกำรค้ำในอำเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รำย/คร้ัง/ร้อยละ)  - จดัท ำวำรสำรสะกดรอยรำยไตรมำส ฉบับที่ 2
    - ก ำหนดตัวแปรอำ้งองิและรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจดัท ำ

ระบบเตือนภัยรำยสำขำ
ผลผลติ :
 - วำรสำร สะกดรอยรำยไตรมำส
ผลลพัธ์ :
 - ภำครัฐและภำคเอกชนมเีคร่ืองมอืที่มปีระสิทธภิำพในกำรวำงแผน
และวำงนโยบำย

30.โครงการจดัท า Purchasing Managers Index (PMI) 4 งวด -             -              ร้อยละ 60 1,920,000 1,555,200 780,000      50      ผลการด าเนินงาน 
   30.1 ส ำรวจขอ้มลูโรงงำนอยำ่งน้อย 250 ตัวอยำ่ง 1. ด ำเนินกำรเบิกจำ่ยงวดที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อเดือน เมษำยน 2560 และ
พร้อมบันทึกและตรวจสอบขอ้มลู เป็นประจ ำทุกเดือน จะด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 ในเดือนกรกฎำคม 2560  
รวมทั้งส้ิน 9 เดือน 2. มรีำยงำน PMI เดือน ม.ค., ก.พ., ม.ีค., เม.ย., พ.ค. และ ม.ิย. 2560 
    30.2 ประมวลผลขอ้มลูตำมแบบจ ำลอง PMI 3. หำรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 3 หน่วยงำน แล้วเสร็จ ได้แก ่สศช. 
    30.3 จดัท ำ PMI พร้อมวเิครำะห์ผล และประเมนิผลหำ และผู้ประกอบกำรเอกชน 2 แห่ง
ควำมสัมพันธร์ะหวำ่ง PMI กบัผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลผลติ :
(Gross Domestic Product : GDP) ภำคอตุสำหกรรม  - รำยงำนสถำนกำรณ์ PMI จ ำนวน 6 เดือนแล้วเสร็จ คือ 
และ PMI กบั ดัชนีผลผลิตอตุสำหกรรม (Manufacturing เดือน ม.ค.-ม.ิย.60 และรำยงำนผลกำรหำรือ
 Production Index: MPI) ผลลพัธ์ :
     30.4 จดัท ำเอกสำรรำยงำนสถำนกำรณ์ PMI   - น ำขอ้มลู PMI ที่ได้มำประกอบกำรวเิครำะห์และพยำกรณ์ดัชนีผลผลิต
     30.5 กำรรับฟังขอ้เสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญหรือ อตุสำหกรรมรำยเดือน และปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพัฒนำ PMI ต่อไป

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

31. โครงการจดัท าและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 100 3,300,000 1,841,400 1,841,400 100    ผลการด าเนินงาน 
วเิคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบ  - จดัท ำหรือพัฒนำเคร่ืองมอืหรือแบบจ ำลอง
ภาคอุตสาหกรรม  - อยู่ระหวำ่งกำรศึกษำวจิยั 

 -จดัอบรมกำรใชโ้ปรแกรม tableau เพื่อใชใ้นกำรน ำเสนอผลงำนต่ำงๆ
ผลผลติ :
 -แบบจ ำลอง และ/หรือเคร่ืองมอืใหม ่อยำ่งน้อย 1 แบบจ ำลอง/เคร่ืองมอื
ส ำหรับกำรน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์และคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิและ
ผลกระทบภำคอตุสำหกรรม
 -แบบจ ำลองที่ สศอ.มอียู่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมยัและมปีระสิทธภิำพ
 - งำนวจิยัทำงวชิำกำรเชงินโยบำยภำคอตุสำหกรรม
ผลลพัธ์ :
  นักวเิครำะห์ และนักวจิยัของ สศอ. มเีคร่ืองมอืหรือแบบจ ำลองส ำหรับ
ใชใ้นกำรวเิครำะห์และคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิและผลกระทบภำค
อตุสำหกรรม รวมทั้งบุคลำกรมคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนวจิยั
เชงินโยบำย รวมทั้งสำมำรถถำ่ยทอดควำมรู้และผลงำนวชิำกำร

32. โครงการศึกษาและพัฒนาดชันีผลผลติอุตสาหกรรม 4 งวด -             -              ร้อยละ 81 3,280,000 3,280,000     1,769,200    53.94  ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่  1. ด ำเนินกำรเบิกจำ่ย งวดที่ 1 (เดือน มค.)  งวดที่ 2 (เดือน เมย.) 
   32.1 ศึกษำ รวบรวม วเิครำะห์ขอ้มลูและจดัท ำแนวทำง และงวดที่ 3 (เดือน มยิ. 60) แล้วเสร็จ
ในกำรเกบ็ขอ้มลูผลิตภัณฑ์ใหม/่อตุสำหกรรมใหมเ่พื่อรองรับ
กำรจดัท ำดัชนีอตุสำหกรรมใหมท่ี่เหมำะสม อยำ่งน้อย 
2 อตุสำหกรรม และ 1 หมวดใหม ่(section) ผลผลติ :
   32.2. ศึกษำ รวบรวม และวเิครำะห์แนวทำงกำรจดัท ำ       ขอ้มลูส ำรวจและค ำนวณดีชนีอตุสำหกรรมในกลุ่มอตุสำหกรรมใหม่
แบบสอบถำม ที่ชว่ยส่งเสริมให้เกดิขอ้มลูน ำเขำ้และกำร จ ำนวน 2 อตุสำหกรรม และหมวดใหม ่1 หมวด
บริหำรจดักำรขอ้มลูที่ดี (Input/Data Resource) พร้อม ผลลพัธ ์:  มผีลกำรศึกษำ/ขอ้มลูเพื่อจดัท ำดีชนีอตุสำหกรรม
คู่มอืในกำรตอบแบบสอบถำม ตำมมำตรฐำนสำกล
   32.3 ด ำเนินกำรจดัเกบ็ขอ้มลูในระดับโรงงำน 
และผลิตภัณฑ์ในอตุสำหกรรมที่คัดเลือก
   32.4 จดัอบรมสัมมนำผู้ประกอบกำรในกลุ่มอตุสำหกรรม
ใหม ่และอตุสำหกรรมเป้ำหมำยที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหำรือ
แนวทำงในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูอยำ่งมี่ประสิทธภิำพต่อไป 
จ ำนวนอยำ่งน้อย 2 คร้ัง ตำมควำมเหมำะสม
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33. โครงการจา้งที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาศูนยข์้อมูล (Data - บญัชขีอ้มลูหลัก - บญัชขีอ้มลูหลัก - บญัชขีอ้มลูหลัก 65 5,000,000 3,022,500 3,022,500 100    ผลการด าเนินงาน (อธบิำยรำยละเอยีดกำรด ำเนินงำน)
Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงจดัเก็บ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเศรษฐกิจ  - ด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมรำยกำรขอ้มลูที่ สศอ.ใชใ้นกำรปฏิบัติงำน
และบริหารจดัการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งท ำกำรศึกษำ วเิครำะห์เพื่อจดัท ำบัญชขีอ้มลูหลักด้ำนเศรษฐกจิ
Industrial Economics Center ระยะที่ 1 จ านวน 1 ชดุ จ านวน 1 ชดุ จ านวน 1 ชดุ อตุสำหกรรม (Meta Data) ในกำรน ำไปสู่กำรก ำหนดสถำปัตยกรรม
(เร่ิมต้นสัญญำวนัที่ 14 พ.ย. 2559 - ระบบจัดเก็บ - ระบบจัดเก็บ -                  ของโครงสร้ำงขอ้มลูด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมเพื่อพัฒนำระบบจดัเกบ็
ส้ินสุดสัญญำวนัที่ 13 ส.ค. 2560) ขอ้มลู (Data ขอ้มลู (Data ขอ้มลู (Data Center) และระบบให้บริกำรขอ้มลูเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
งวดที่ 1 ก ำหนดเบิกจำ่ย 35 % ภำยใน 3 เดือน Center) 1 ระบบ Center) 1 ระบบ ผลผลติ : มรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลู (Data Center) และระบบให้บริกำร
งวดที่ 2 ก ำหนดเบิกจำ่ย 30 % ภำยใน 6 เดือน - ระบบใหบ้รกิาร ขอ้มลูเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
งวดที่ 3 ก ำหนดเบิกจำ่ย 35 % ภำยใน 9 เดือน ขอ้มลูเศรษฐกิจ ผลลพัธ์ : ระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูของ สศอ. มมีำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ

อุตสาหกรรม และสะดวกต่อกำรเขำ้ใชง้ำน
1 ระบบ

34. โครงการการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ -              -              -              -         27,500,000  19,799,700   19,799,700  100
      อุตสาหกรรม
   34.1  โครงการศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 100 -              -              80 2,375,000    1,425,000 1,425,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อัจฉริยะดา้นการเพ่ิมผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม 1. มกีำรจดัท ำฐำนขอ้มลู Productivity Intelligence Unit 1 ระบบ
   1) ฐำนขอ้มลู Productivity Intelligence Unit 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ในกำรจดัท ำตัวชี้วดัผลิตภำพ
   2) กรณีศึกษำของแนวทำงปฎิบัติที่ดีและขอ้ผิดพลำด 1 ฉบับ -              -              2. มกีำรคัดเลือกองค์ควำมรู้เคร่ืองมอืส ำหรับกำรเพิ่มผลิตภำพ
3 กรณี และปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอ
   3) บทวเิครำะห์/วจิยั 3 เร่ือง -              -              
3. มกีำรจดัเตรียมขอ้มลูและพัฒนำระบบฐำนขอ้มลู

   4) กำรจดัสัมมนำเผยแพร่ 1 คร้ัง/120 คน -              -              4. มกีำรคัดเลือกและจดัท ำกรณีศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี
   5) กำรจดัอบรม 1 คร้ัง/ 20 คน -              -              

    34.2 โครงการศูนยส์ารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม -              -              -              -         2,300,000 1,955,000     1,955,000   100 ผลการด าเนินงาน 
แฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ผลผลติ :
และรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดบั)  - ขอ้มลูเพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มกีำรน ำเทคนิคของ Big Data มำใชใ้น
  1)ปรับปรุงฐำนขอ้มลูเพื่อกำรปฏิบัติงำนให้มคีวำมทันสมยั 10 ฐำน 10 ฐำน 10 ฐำน 100 กำรวเิครำะห์ขอ้มลูจ ำนวนมำก ซ่ึงเกนิขอบเขตหรือขดีจ ำกดัของกำรจดั
  2) เผยแพร่ควำมเคล่ือนไหวอตุสำหกรรมแฟชั่น 18 ขอ้มลู 14 ขอ้มลู 18 ขอ้มลู 100 กำรขอ้มลูแบบเดิม เพื่อให้เกดิควำมสะดวกในกำรใชง้ำนและเพิ่ม
      ในรูปแบบ Fashion link และ Clip video ประสิทธภิำพในกำรเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรมผู้ีเขำ้ชมฐำนขอ้มลู 
  3) จดัท ำหนังสือสถติิส่ิงทอไทย ปี 2559/2560 1 ฉบับ - - - จ ำนวน 187,930 รำย
  4) จดัท ำส่ือเผยแพร่ควำมเคล่ือนไหวอตุสำหกรรม 3 ฉบับ 2 ฉบับ 2 ฉบับ 67
      แฟชั่นในรูปแบบ Fashion Outlook
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  5) จดัท ำรำยงำนแนวโน้มอตุสำหกรรมส่ิงทอและ  3 ฉบับ 2 ฉบับ 2 ฉบับ 67 ผลลพัธ ์:
      เคร่ืองนุ่งห่ม (Economic Froecast) 1) ภำครัฐได้รับทรำบควำมเคล่ือนไหวของขอ้มลูขำ่วสำร ในกลุ่ม
  6) จดัท ำส่ือเผยแพร่ขำ่วสำรอตุสำหกรรมส่ิงทอ  3 ฉบับ 2 ฉบับ 2 ฉบับ 67 อตุสำหกรรมแฟชั่น
      และเคร่ืองนุ่งห่มในรูปแบบ E-Newsletter 2) ภำครัฐสำมำรถก ำหนดนโยบำย ยทุธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 
  7) เผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำรเศรษฐกจิอตุสำหกรรมแฟชั่น 135 ขำ่ว 105 ขำ่ว 153 ขำ่ว 146 ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มอตุสำหกรรมแฟชั่น
  8) จดัสัมมนำเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ 3 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 67 3) ผู้ประกอบกำรมแีหล่งขอ้มลู ซ่ึงเป็นองค์ควำมรู้เฉพำะทำง 
     ผู้ประกอบกำร (150 คน) (244 คน) 4) เกดิสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรแขง่ขนัในกลุ่มอตุสำหกรรมแฟชั่น

ที่หลำกหลำย
    34.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลกึอุตสาหกรรม -              -              -              -         2,300,000 1,955,000 1,955,000 100 ผลการด าเนินงาน 
บรรจภุัณฑ์ ผลผลติ :
   1) ปรับปรุงฐำนขอ้มลูเดิม 8 ฐำน 8 ฐำน 8 ฐำน 100   - ฐำนขอ้มลูที่ได้รับกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน 8 ฐำน 
   2) เพิ่มเติมฐำนขอ้มลูใหม่ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100 ฐำนขอ้มลูใหม ่1 ฐำน และรำยงำน 18 ฉบับ
   3) จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 23 ฉบับ 18 ฉบับ 18 ฉบับ 100 ผลลพัธ์ :
รำยไตรมำส/รำยปี ผลกำรเตือนภัยและบทวเิครำะห์  - ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ รวมถงึผู้สนใจทั่วไป มขีอ้มลูเกี่ยวกบั
   4) จดัสัมมนำเพื่อประชำสัมพันธโ์ครงกำร 1 คร้ัง - - - อตุสำหกรรมบรรจภุัณฑ์ส ำหรับน ำไปใชป้ระโยชน์ โดยมผู้ีเขำ้ชมเวบ็ไซต์

ในชว่ง 1 ตุลำคม 2559-30 มถินุำยน 2560 รวม 27,363 คน 
    34.4 โครงการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ (ราย/ครั้ง - - - 2,300,000 1,840,000 1,840,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมพลาสตกิ /ร้อยละ) ผลผลติ :
กจิกรรมที่ 1 กำรจดัท ำฐำนขอ้มลู   1) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ ขำ่วสำรต่ำงๆ ของอตุสำหกรรมพลำสติก 
              - ส ำรวจผู้ประกอบกำรไทย 3,000 รำย 3,000 รำย 3,221 รำย 100.00   2) บทวเิครำะห์ รำยงำนรำยเดือน
              - ส ำรวจผู้ประกอบกำรสำกล 3 รำย 3 รำย 3 รำย 100.00
              - ขอ้มลูสถติิน ำเขำ้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลำสติกไทย 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78 ผลลพัธ์ :
              - ขอ้มลูสถติิน ำเขำ้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78   1) เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำให้กบัผู้ประกอบกำรพลำสติกในกำรใชข้อ้มลู
                พลำสติกสำกล ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ สำมำรถแขง่ขนัได้
              - ขอ้มลูสถติิน ำเขำ้ส่งออกเคร่ืองจกัร 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78   2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมอืสนับสนุนด้ำนขอ้มลู
                พลำสติกไทย ส ำหรับกำรจดัท ำเวบ็ไซต์เพิ่มขึ้น
              - ขอ้มลูสถติิน ำเขำ้ส่งออกเศษพลำสติก 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
                ส ำหรับรีไซเคิลของไทย
              - ขอ้มลูรำคำเมด็พลำสติกในประเทศ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
                และต่ำงประเทศ
              - ขำ่วสำรด้ำนเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 140 ขำ่ว 77.78
              - ขำ่วเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์อตุสำหกรรม 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 140 ขำ่ว 77.78
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              - ขำ่วกฎหมำย นโยบำย กฎระเบียบ 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 140 ขำ่ว 77.78
                มำตรกำรทำงกำรค้ำ
              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ 1 ฐำน update 1 ฐำน -
              - ขอ้มลูอตุสำหกรรมพลำสติกในอำเซียน 10 ประเทศ - - -
              - ขอ้มลูกำรค้ำพลำสติกในอำเซียน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
              - ขำ่วเศรษฐกจิในอำเซียนและขำ่วที่น่ำสนใจ 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 140 ขำ่ว 77.78
              - ขำ่วสำรด้ำนพลำสติกชวีภำพ 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 140 ขำ่ว 77.78
              - Bioplastics Newsletter 2 คร้ัง/เดือน 14 คร้ัง 14 คร้ัง 77.78
              - ฐำนขอ้มลูห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 1 ฐำน update 1 ฐำน 100.00
              - ขอ้มลูรำยชื่องำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
                อตุสำหกรรมพลำสติก 5 เร่ือง update 3 เร่ือง 60.00
              - พิกดัภำษีขำเขำ้ของผลิตภัณฑ์พลำสติก 1 ฐำน update - -
              - ฐำนขอ้มลูโครงสร้ำงอตุสำหกรรมพลำสติก 1 ฐำน update - -
กจิกรรมที่ 2 รำยงำนสถำนกำรณ์
              - PIU's e-Newsletters 4 คร้ัง/เดือน 28 คร้ัง 28 คร้ัง 77.78
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำคำปิโตรเคมี 4 คร้ัง/เดือน 28 คร้ัง 28 คร้ัง 77.78
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
                Plastics Intelligence Monthly
              - สรุปภำพรวมโครงสร้ำงอตุสำหกรรม 1 เร่ือง update - -
                พลำสติก ปี 2560
กจิกรรมที่ 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธเ์วบ็ไซต์
              - กำรจดัสัมมนำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 คร้ัง - - -
              - พื้นที่โฆษณำและประชำสัมพันธข์อ้มลูให้กบั 10 หน่วยงำน update 3 หน่วยงำน 30.00
                ผู้ประกอบกำร
              - กำรประชำสัมพันธข์อ้มลูขำ่วสำรผ่ำน 20 เร่ือง/เดือน 140 เร่ือง 163 เร่ือง 90.56
                Social Networks
              - E-learning 1 เร่ือง/เดือน 7 เร่ือง 7 เร่ือง 77.78
กจิกรรมที่ 4 กำรเตือนภัย/คำดกำรณ์
              - รำยงำนเตือนภัยอตุสำหกรรม 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
กจิกรรมที่ 5 กำรประเมนิควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร
      - กำรประเมนิ/สรุปผลควำมพึงพอใจกำรใชบ้ริกำร 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 50.00
      - เพิ่ม links กบัหน่วยงำนอื่นๆ และผู้ประกอบกำร 5 หน่วยงำน update 3 หน่วยงำน 60.00
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

    34.5 โครงการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ (ราย/ครั้ง - - - 2,300,000 1,840,000 1,840,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมเหลก็และโลหการ /ร้อยละ) 1) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ ขำ่วสำรต่ำงๆ ของอตุสำหกรรมเหล็ก
กจิกรรมที่ 1 กำรจดัท ำฐำนขอ้มลู และโลหกำร
              - ขอ้มลูผู้ประกอบกำรเหล็กไทย 206 รำย 206 รำย 245 รำย 100.00 2) บทวเิครำะห์ รำยงำนรำยเดือน รำยไตรมำสรำยปี
              - ขอ้มลูผู้ประกอบกำรเหล็กชั้นน ำของโลก 10 รำย 10 รำย 10 รำย 100.00 ผลลพัธ์ :
              - ขอ้มลูกำรผลิต 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77  - เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำให้กบัผู้ประกอบกำรให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
              - ขอ้มลูกำรตลำด 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77 สำมำรถแขง่ขนัได้สนับสนุนด้ำนขอ้มลู ส ำหรับกำรจดัท ำเวบ็ไซต์เพิ่มขึ้น
              - ขอ้มลูรำคำเหล็กทั้งในและต่ำงประเทศ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
              - ขอ้มลูกำรค้ำของประเทศส ำคัญ 1ประเทศ/ปี 1 ประเทศ 1 ประเทศ 100.00
              - ขำ่วต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรม 50 ขำ่ว/เดือน 350 ขำ่ว 350 ขำ่ว 77.77            
              - รวบรวมงำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรม 20 เร่ือง/ปี 14 เร่ือง 14 เร่ือง 70.00
              - มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม update 100.00
              - กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย update 100.00
              - ขอ้มลูด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ update update update 100.00
              - ขอ้มลูอตุสำหกรรมเหล็กในอำเซียน 3 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง - 33.33
              - update กำรจดักลุ่มสินค้ำเหล็กเทียบกบั update 100.00
                HS 2017
กจิกรรมที่ 2 กำรจดัท ำรำยงำน/บทวเิครำะห์
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง/ปี 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              - รำยงำนสรุปอตุสำหกรรมเหล็ก 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              - รำยงำนผลกำรเตือนภัยอตุสำหกรรม 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
กจิกรรมที่ 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธเ์วบ็ไซต์
              - กำรจดัประชมุ forum ใหญ่ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00
              - ประชมุร่วมกบักลุ่มเหล็ก สอท. ตำม สอท. ตำม สอท. 4 คร้ัง 100.00
              - มพีื้นที่โฆษณำให้กบัผู้ประกอบกำรที่สนใจ 5 รำย/ปี 5 รำย 8 รำย 100.00
              - ประชำสัมพันธผ่์ำนทำง facebook 5 เร่ือง/เดือน 35 เร่ือง 39 เร่ือง 86.67
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   34.6 โครงการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ (ราย/ครั้ง - - - 2,300,000 1,840,000 1,840,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล /ร้อยละ) (ลงนำมสัญญำเมื่อวนัที่ 8 พ.ย. 59)
กจิกรรมที่ 1 กำรจดัท ำฐำนขอ้มลู ผลผลติ :
              - ขอ้มลูผู้ประกอบกำร 1,267 รำย 100.00  1) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ ขำ่วสำรต่ำงๆ ของอตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรกล
              - สถติิกำรน ำเขำ้-ส่งออกของไทย 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77   2) บทวเิครำะห์ รำยงำนรำยเดือน รำยไตรมำสรำยปี
              - รำยชื่อผู้น ำเขำ้-ส่งออกรำยส ำคัญ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 ผลลพัธ์ :
              - สถติิกำรน ำเขำ้-ส่งออกของต่ำงประเทศ 7 ประเทศ/ปี 4 ประเทศ 4 ประเทศ 57.15  - เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำให้กบัผู้ประกอบกำรให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
              - กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย 100.00 สำมำรถแขง่ขนัได้สนับสนุนด้ำนขอ้มลู ส ำหรับกำรจดัท ำเวบ็ไซต์เพิ่มขึ้น
              - งำนวจิยัและเทคโนโลยกีระบวนกำรผลิต 13 เร่ือง/ปี 11 เร่ือง 85.00
              - ขำ่วต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรม 30 ขำ่ว/เดือน 210 ขำ่ว 301 ขำ่ว 100.00
              - ขอ้มลูด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ
              - Update กำรจดักลุ่มสินค้ำเคร่ืองจกัรกล
                เทียบกบั HS 2017
กจิกรรมที่ 2 กำรจดัท ำรำยงำน/บทวเิครำะห์
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง/ปี 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              -โครงสร้ำงอตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              - รำยงำนผลกำรเตือนภัยอตุสำหกรรม 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
กจิกรรมที่ 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธเ์วบ็ไซต์
              - สัมมนำ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              - ประชมุร่วมกบักลุ่มเคร่ืองจกัรกล สอท. ตำม สอท. ตำม สอท. 10 คร้ัง 100.00
              -เยี่ยมชมโรงงำนหรือหน่วยงำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 1 คร้ัง/ปี 1คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี 100.00
              - มพีื้นที่โฆษณำให้กบัผู้ประกอบกำรที่สนใจ 1 ฐำนขอ้มลู 100.00
              - ประชำสัมพันธผ่์ำนทำง facebook 3 เร่ือง/เดือน 21 เร่ือง 154 เร่ือง 100.00

update

update

update
update
update

update
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   34.7 โครงการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ (รำย/คร้ัง - - - 2,300,000 1,840,000 1,840,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ /ร้อยละ)
กจิกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐำนขอ้มลู  1) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ ขำ่วสำรต่ำงๆ ของอตุสำหกรรมไฟฟ้ำ
              1.1 ขอ้มลูผู้ประกอบกำร      และอเิล็กทรอนิกส์ 
              - ขอ้มลูผู้ประกอบกำรไทย 1,629 รำย 1,629 รำย 1,629 รำย 100  2) บทวเิครำะห์ รำยงำนรำยเดือน
              - ขอ้มลูผู้ประกอบกำรของโลก 1 รำย 1 รำย 1 รำย 100 ผลลพัธ์ :
              1.2 ขอ้มลูกำรผลิต  1) เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำให้กบัผู้ประกอบกำรไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์
              - ปริมำณกำรผลิต 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78       ในกำรใชข้อ้มลูในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
              - ดัชนีกำรผลิต 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78       สำมำรถแขง่ขนัได้
              - ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78   2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมอืสนับสนุนด้ำนขอ้มลู 
              1.3 ขอ้มลูกำรตลำด        ส ำหรับกำรจดัท ำเวบ็ไซต์เพิ่มขึ้น
              - ส่งออก-น ำเขำ้ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
              - รำยชื่อผู้น ำเขำ้-ส่งออก 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78            
              - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
              1.4 ขอ้มลูกำรลงทุน 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100
              1.5 ขอ้มลูมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100
              1.6 กรอบกำรเจรจำ FTAและอตัรำภำษีขำเขำ้ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100
              1.7 ขอ้มลูงำนวจิยั 2 เร่ือง/เดือน 14 เร่ือง 14 เร่ือง 44.44
              1.8 ขอ้มลูผู้เชี่ยวชำญ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100
              1.9 ขำ่วต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรม 10 ขำ่ว/เดือน 84 ขำ่ว 84 ขำ่ว 93.33
กจิกรรมที่ 2 กำรจดัรำยงำน/บทวเิครำะห์
              2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์
              - รำยเดือน 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
              - รำยไตรมำส 3คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 66.67
              - รำยปี 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
              2.2 รำยงำนผลกำรเตือนภัย EE 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
              2.3 ปรับปรุงคำดกำรณ์และรำยงำนแนวโน้ม 1 คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.78
อตุสำหกรรม (ประมวลผลจำกแบบจ ำลอง)
              2.4 รำยละเอยีดของอตุสำหกรรม/ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์/ปี 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 50.00
ที่ส ำคัญของไทย (Product Profile)
              2.5 ขอ้มลุูตสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์ 4 ประเทศ/ปี 3 ประเทศ 3 ประเทศ 75.00
ของประเทศที่ส ำคัญ (Country Profile)
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

กจิกรรมที่ 3 กำรเผยแพร่ขอ้มลู
              3.1 กำรจดัประชมุประสำนควำมร่วมมอืกบั 4 คร้ัง/ปี 3 คร้ัง 3 คร้ัง 75.00
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
              3.2 เวบ็ไซต์ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100.00
กจิกรรมที่ 4 อื่นๆ
              4.1 กำรประเมนิ/สรุปควำมพึงพอใจของกำร 2 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 50.00
ให้บริกำร
              4.2 เชื่อมโยงกบั IU ของOIE/IU อตุสำหกรรม 2 ล้ิงก/์ปี 1 ล้ิงก์ 1 ล้ิงก์ 50.00
อื่นๆ/หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

    34.8 โครงการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ (รำย/คร้ัง - - - 2,300,000 1,955,000 1,955,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมวสัดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ /ร้อยละ)
กจิกรรมที่ 1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ผลผลติ :
             1.1 ศึกษำขอ้มลู วำงแผน เตรียมกำรด ำเนินงำน 1 เดือน/ปี 1 เดือน 1 เดือน 100   1) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ ขำ่วสำรต่ำงๆ ของอตุสำหกรรมวสัดุอปุกรณ์
กจิกรรมที่ 2 กำรรวบรวมขอ้มลู ปรับปรุงและพัฒนำระบบ       ทำงกำรแพทย์
ฐำนขอ้มลู   2) บทวเิครำะห์ รำยงำนรำยเดือน
              2.1 ฐำนขอ้มลูผู้ประกอบกำร ประกอบด้วย 250 รำย 250 รำย 350 รำย 100 ผลลพัธ์ :
              - ขนำดของผู้ประกอบกำร  1) เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำให้กบัผู้ประกอบกำรวสัดุอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
              - สัดส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไทย% ต่ำงชำติ%)      ในกำรใชข้อ้มลูในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
              - สถำนที่ต้ัง/จงัหวดั (นิคมอตุสำหกรรม      สำมำรถแขง่ขนัได้
จงัหวดั ภำค)   2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมอืสนับสนุนด้ำนขอ้มลู
              - ประเภทผลิตภัณฑ์       ส ำหรับกำรจดัท ำเวบ็ไซต์เพิ่มขึ้น
              - ขอ้มลูก ำลังกำรผลิต          
              - จ ำนวนแรงงำน
              - ขอ้มลูทำงกำรเงิน/ทุนจดทะเบียน
             2.2 ฐำนขอ้มลูกำรผลิต ประกอบด้วย
              - ปริมำณกำรผลิต 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
             2.3 ฐำนขอ้มลูกำรตลำดของประเทศไทย
              - ขอ้มลูกำรน ำเขำ้-ส่งออก และน ำเสนอ 1คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
ในรูปแบบกรำฟ

211



ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

             2.4 ฐำนขอ้มลูกำรค้ำของประเทศที่ส ำคัญ
              - สถติิกำรน ำเขำ้ และกำรส่งออก ของประเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
ในกลุ่มอำเซียน ได้แก ่ไทย พมำ่ ลำว กมัพูชำ สิงคโปร์ 
อนิโดนีเซีย บรูไน มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ จำก  GTA
              - สถติิกำรน ำเขำ้ และกำรส่งออก ของประเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
กลุ่มผู้น ำ BIG4
             2.5 ฐำนขอ้มลูโครงสร้ำงอตุสำหกรรมวสัดุ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
             2.6 ฐำนขอ้มลูมำตรฐำนผลิตภัณฑ์วสัดุอปุกรณ์ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
ทำงกำรแพทย์
             2.7 ฐำนขอ้มลูงำนวจิยัด้ำนเทคโนโลยขีอง 20 เร่ือง/ปี 15 เร่ือง 21 เร่ือง 100.00
อตุสำหกรรมวสัดุอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
             2.8 ฐำนขอ้มลูกำรลงทุนอตุสำหกรรมวสัดุ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
             2.9 ฐำนขอ้มลูขำ่วสำรที่เกี่ยวขอ้งกบั 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 281 ขำ่ว 100.00
อตุสำหกรรมวสัดุอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
             2.10 ฐำนขอ้มลูมำตรกำรสนับสนุนของ
ภำครัฐ/กฎระเบียบ
              - ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนกำรค้ำ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - ขั้นตอนกำรจดัต้ังโรงงำน 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - ขั้นตอนกำรขอรับส่งเสริมกำรลงทุน BOI 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - แหล่งทุนสนับสนุน 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - กฎหมำยและขอ้บังคับ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - รำคำกลำงผลิตภัณฑ์ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
              - อตัรำภำษีขำเขำ้ของแต่ละประเทศ 1 ฐำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
             2.11 ฐำนขอ้มลูกำรจดัท ำเตือนภัย/คำดกำรณ์ 1คร้ัง/เดือน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 77.77
กจิกรรมที่ 3 กำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มลูคอมพิวเตอร์
             3.1 E-News  แกส่มำชกิเวบ็ไซต์ 4 คร้ัง/เดือน 28 คร้ัง 28 คร้ัง 77.77
             3.2 ประชำสัมพันธผ่์ำนทำง Facebook 20 ขำ่ว/เดือน 140 ขำ่ว 165 ขำ่ว 100
             3.3 Web board กระดำนสนทนำ 5 เร่ือง 5 เร่ือง 6 เร่ือง 100
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กจิกรรมที่ 4 กำรประมวลผลและวเิครำะห์ขอ้มลู
             4.1 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 2559 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100
             4.2 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยคร่ึงปี 2560 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100
             4.3 กำรจดัท ำ Link กบัหน่วยงำนอื่นๆ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100
             4.4 ประเมนิผลกำรใชง้ำนของผู้เขำ้ใชง้ำน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100
ในฐำนขอ้มลู

   34.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลกึ - - - - 2,300,000 1,955,000 1,955,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ผลผลติ :
   1) ปรับปรุงฐำนขอ้มลูเดิม 10 ฐำน 7 ฐำน 7 ฐำน 100   - ฐำนขอ้มลูที่ได้รับกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน 7 ฐำน
   2) จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนภำวะเศรษฐกจิ 23 ฉบับ 20 ฉบับ 20 ฉบับ 100 และรำยงำน 20 ฉบับ
อตุสำหกรรมรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี ผลกำรเตือนภัย ผลลพัธ์ :
และบทวเิครำะห์  - ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ รวมถงึผู้สนใจทั่วไป มขีอ้มลูเกี่ยวกบั
   3) จดัสัมมนำเพื่อประชำสัมพันธโ์ครงกำร 1 คร้ัง - - - อตุสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไมย้ำงพำรำส ำหรับน ำไปใชป้ระโยชน์

โดยมผู้ีเขำ้ชมเวบ็ไซต์ชว่ง 1 ตุลำคม 2559-30 มถินุำยน 2560
รวม 485,012 คน 

   34.10 โครงการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศอัจฉริยะ - - - - 2,300,000 1,955,000 1,955,000 100 ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมอาหาร ผลผลติ :
    - กำรเผยแพร่ขำ่ว รำยงำน บทวเิครำะห์ 162 162 126 77.77 1. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มปีระสิทธภิำพในกำรให้บริกำรเพื่อรองรับ
    - รำยงำนศึกษำวเิครำะห์เชงิลึกเกี่ยวกบัอตุสำหกรรม 1 1 - - แนวโน้มเทคโนโลยี
อำหำร 1 เร่ือง 2. จดัท ำขอ้มลูเพื่อระดับปฏิบัติงำน จ ำนวน 13 ฐำน
   - จดัสัมมนำเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ในระบบและ 3. พัฒนำฐำนขอ้มลู จ ำนวน 7 ฐำน
ประชำสัมพันธศู์นยส์ำรสนเทศฯ 1 1 - - 4. อยู่ระหวำ่งกำรจดัท ำขอ้มลูเพื่อกำรก ำหนดกลยทุธบ์ับสมบูรณ์

5. อยู่ระหวำ่งจดัเตรียมงำนสัมมนำเร่ือง ทิศทำงอตุสำหกรรมอำหำรเสริม
สุขภำพ โอกำสทำงธรุกจิไทย ในวนัที่ 3 ก.ค.60 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
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   34.11 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ (ราย/ครั้ง - - - 2,254,000 1,239,700 1,239,700 100 ผลการด าเนินงาน
กจิกำรรมที่ 1 กำรรวบรวมและปรับปรุงฐำนขอ้มลูหลัก /ร้อยละ) ผลผลติ :
อยำ่งต่อเนื่อง  - ฐำนขอ้มลูอตุสำหกรรมยำนยนต์ที่รวบรวมขอ้มลู   ที่ส ำคัญในด้ำนกฎ
1.1 ขอ้มลูผู้ประกอบกำร ระเบียบนโยบำยภำครัฐ สถติิยำนยนต์ในประเทศและของโลก ขอ้มลู
     1.1.1 รถยนต์ในประเทศ 18 รำย Update Update - ผู้ประกอบกำรในประเทศ มำตรกำรและขอ้ตกลงทำงกำรค้ำ กำรลงทุน 
     1.1.2 รถจกัรยำนยนต์ในประเทศ 8 รำย Update Update - เทคโนโลยแีละมำตรฐำนขำ่วควำมเคล่ือนไหวของอตุสำหกรรมยำนยนต์
     1.1.3 ชิ้นส่วนยำนยนต์ในประเทศ Update Update - ในประเทศและต่ำงประเทศที่สำมำรถให้บริกำรกำรสืบค้นขอ้มลูกบั
      - สถำนที่ต้ัง/จงัหวดั Update Update - ผู้ประกอบกำรในประเทศและหน่วยงำนภำครัฐได้อยำ่งทันสมยั สะดวก
      - นิคมอตุสำหกรรม Update Update - ในกำรสืบค้น
      - จงัหวดั Update Update -
      - ภำค Update Update - ผลลพัธ์ :
      - ประเภทผลิตภัณฑ์ Update Update -  - ชว่ยลดอปุสรรคและเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนั
      - งบประมำณ 300 รำย Update Update - ให้กบัอตุสำหกรรมยำนยนต์ไทย ด้วยขอ้มลูที่ชว่ยในกำรวเิครำะห์และ
      - ก ำลังกำรผลิต 1,200 รำย Update Update - ประเมนิสถำนกำรณ์ทำงกำรค้ำ กำรแขง่ขนัได้อยำ่งเป็นปัจจบุัน 
      - จ ำนวนแรงงำน 1,200 รำย Update Update - ชว่ยสนับสนุนกำรก ำหนดวสัิยทัศน์และกลยทุธ์
      - รถยนต์ในต่ำงประเทศ Update Update - - ผู้ใชบ้ริกำรสำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์จำกฐำนขอ้มลู
      - รถจกัรยำนยนต์ในต่ำงประเทศ Update Update - และรำยงำนวเิครำะห์
      - ชิ้นส่วนยำนยนต์ในต่ำงประเทศ 1 รำย 1 รำย 1 รำย 100    - ผู้ใชบ้ริกำรสำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์จำกฐำนขอ้มลู
1.2 ขอ้มลูกำรผลิตรถยนต์/รถจกัรยำนยนต์ และรำยงำนวเิครำะห์
     1.2.1 ปริมำณกำรผลิตในประเทศ 9 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 44.44
1.3 ขอ้มลูกำรตลำดรถยนต์/รถจกัรยำนยนต์
     1.3.1 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 9 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 44.44
     1.3.2 กำรจดทะเบียนยำนยนต์ไทย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100
     1.3.3 มลูค่ำน ำเขำ้-ส่งออก 9 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 44.44
     1.3.4 มลูค่ำน ำเขำ้- ส่งออกในรูปกรำฟ 9 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 44.44
1.4 ขอ้มลูกำรค้ำของประเทศที่สำคัญ
     1.4.1 ขอ้มลูกำรค้ำระหวำ่งประเทศ เชน่ น ำเขำ้ Update Update -
ส่งออก เป็นต้น
1.5 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์
    1.5.1 ในประเทศ 1 ฐำน Update Update -
    1.5.2 ต่ำงประเทศ 1 ฐำน Update Update -
1.6 กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย 1 ฐำน Update Update -
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1.7 จดัท ำและปรับปรุงแบบจำลองคำดกำรณ์ 1 รำยงำน Update Update -
      อตุสำหกรรมยำนยนต์ (Forecast)
1.8 งำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรมยำนยนต์ 4 เร่ือง 1 เร่ือง 2 เร่ือง 50
1.9 ขำ่วต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสำหกรรม 180 ขำ่ว 80 ขำ่ว 225 ขำ่ว 100.00
1.10 ขอ้มลูด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1 คร้ัง - - -
1.11 มำตรกำรสนับสนุน/กฎระเบียบภำครัฐ 1 ฐำน Update Update -
1.12 ผลิต-จ ำหน่ำยยำนยนต์โลก
     1.12.1 รถยนต์โลก 1 คร้ัง Update Update -
     1.12.2 รถจกัรยำนยนต์โลก 1 คร้ัง Update Update -
1.13 ขอ้มลูภำพรวมอตุสำหกรรมยำนยนต์ 1 ฐำน Update Update -
1.14 อตัรำอำกรน ำเขำ้ตำมกรอบ FTA 1 ฐำน Update Update -
1.15 อื่นๆ (ปฏิทินกจิกรรม) 1 ฐำน Update Update -
กจิกรรมที่ 2 รำยงำนกำรศึกษำ วเิครำะห์ วจิยั
2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 9 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 44.44
2.2. รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 66.67
2.3 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
กจิกรรมที่ 3 กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธเ์วบ็ไซต์
3.1 ประชำสัมพันธผ่์ำนทำง Facebook 36 คร้ัง 16 คร้ัง 16 คร้ัง 44.44
3.2 E-News รำยสัปดำห์ให้กบัสมำชกิ 72 คร้ัง 32 คร้ัง 32 คร้ัง 44.44
3.3 จดัสัมมนำ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 คร้ัง - - -
กจิกรรมที่ 4 อื่นๆ
4.1 กำรประเมนิควำมพึงพอใจ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 50.00
4.2 กำรเชื่อมโยงเวบ็ไซต์กบัหน่วยงำนต่ำงๆ 2 หน่วยงำน 1 หน่วยงำน 2 หน่วยงำน 100.00
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

   34.12 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ - - - - 1,990,000    ผลการด าเนินงาน 
ดา้นมาตรฐาน ระบบการจดัการและการเตอืนภัย
   1) ปรับปรุงระบบกำรแจง้เตือนภัย (Warning System) ทุกเดือน 9 เดือน 9 เดือน 100 1.1) ได้ติดตำมควำมเคล่ือนไหวและทบทวนสถำนะมำตรฐำน/กฎระเบียบ

ต่ำง ๆ จ ำนวน 11 รำยกำร
1.2) ได้คัดเลือกมำตรฐำนที่ใชใ้นกำรศึกษำ คือ ISO/TS 16949 และ
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งไปบ้ำงส่วนแล้ว

   2) กำรพัฒนำและปรับปรุงฐำนขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบั ทุกไตรมำส
 ทุกไตรมำส
 ทุกไตรมำส
 100 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนขอ้มลู ดังนี้
มำตรฐำนระบบกำรจดักำรและกฎระเบียบทำงกำรค้ำ 5 ฐำน 2.1) ฐำนขอ้มลูมำตรฐำนระบบกำรจดักำรและกฎระเบียบที่เป็นขอ้กดีกนั
เชงิเทคนิค ทำงกำรค้ำเชงิเทคนิคของประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญ

2.2) ฐำนขอ้มลูองค์ควำมรู้เกี่ยวกบัมำตรฐำนระบบกำรจดักำรและกฎ
ระเบียบทำงกำรค้ำเชงิเทคนิค
2.3) ฐำนขอ้มลูผู้ให้บริกำร
2.4) ฐำนขอ้มลูผู้เชี่ยวชำญ

   3) กำรติดตำมและรวบรวมขอ้มลูสถำนกำรณ์ควำม อยำ่งน้อย 18 เร่ือง 19 เร่ือง 100 3.1) จดัท ำบทควำม บทวเิครำะห์ ในเดือน พย. - เดือน เมย. 2560
เคล่ือนไหวและวเิครำะห์ผลกระทบของมำตรฐำนระบบ 3 เร่ือง/เดือน จ ำนวน 19 เร่ือง โดยครอบคลุมด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำนด้ำนกำร
กำรจดักำรกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ รวมทั้งแนวโน้ม 
1 เร่ือง/ปี พัฒนำอยำ่งยั่งยนื ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยัควำมมั่นคง
และปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ปลอดภัยและควำมเส่ียง และอื่นๆ และผ่ำนเวบ็ไซต์ 

3.2) ศึกษำแนวทำงปฎิบัติด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจดักำรหรือกฎระเบียบ
กำรค้ำเชงิเทคนิคและจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำ โดยได้ด ำเนินกำร

3.3) ศึกษำแนวโน้มของจ ำนวนผู้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดั
กำร เศรษฐกจิ/อตุสำหกรรม และมำตรฐำนฯ/กฎระเบียบฯ ของประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ 

3.4) ศึกษำมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนระบบกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธรุกจิ

3.5) จดัท ำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติด้ำนมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรหรือกฎระเบียบกำรค้ำเชงิเทคนิคและขอ้เสนอแนะส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐ

  4)  กำรเผยแพร่ขำ่วสำรและองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน อยำ่งน้อย 6 ฉบับ/1 คร้ัง 6 ฉบับ/1 คร้ัง 100 4.1) เผยแพร่บทควำม/บทวเิครำะห์และขำ่วสำรควำมเคล่ือนไหวผ่ำน
ระบบกำรจดักำรและกฎระเบียบทำงกำรเชงิเทคนิค 1,500 รำย/ปี 





 ชอ่งทำงต่ำงๆ 
ที่ส ำคัญผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ 1 ฉบับ/เดือน 4.2)จดัท ำจดหมำยขำ่วรำยเดือนเพื่อกำรเตือนภัยและเผยแพร่ฯ


2 คร้ัง ในเดือนพฤศจกิำยนและเดือนธนัวำคม 2559

-ก ำหนดจดัสัมมนำเชงิวชิำกำร คร้ังที่ 1  ณ จงัหวดัเชยีงใหม่
คร้ังที่ 2 ณ จงัหวดัชลบุรี
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

35. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและสง่เสริม - - - - 4,850,000 2,667,500 2,667,500 55 ผลการด าเนินงาน ดังนี้
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาลม์น้ ามัน 1. ผลกำรวเิครำะห์ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด อตุสำหกรรมโอเลโอเคมทีี่ผลิต
   35.1 ศึกษำแนวทำงกำรรวบรวมและวเิครำะห์ขอ้มลู 1 1 1 100 ได้จำกปำล์มน้ ำมนั
และก ำหนดแผนตลอดกำรด ำเนินโครงกำร 2. ผลกำรวเิครำะห์ขอ้จ ำกดั สภำพปัญหำ และอปุสรรคในกำรพัฒนำ
   35.2 ทบทวนสถำนภำพผลผลิตวตัถดิุบทำงกำรเกษตร 1 1 1 100 อตุสำหกรรมโอเลโอเคมทีี่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนัของไทย
จำกปำล์มน้ ำมนัของไทย 3. ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมทีี่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนั ที่มศัีกยภำพในกำร
   35.3 ศึกษำวเิครำะห์สถำนภำพอตุสำหกรรมโอเลโอเคมี 1 1 1 100 พัฒนำเชงิพำณิชย์
ที่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนัของไทย 4. ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมอตุสำหกรรมโอเล
   35.4 ศึกษำวเิครำะห์สถำนภำพอตุสำหกรรมโอเลโอเคมี 1 1 1 80 โอเคมทีี่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนั
ที่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนัของต่ำงประเทศ
   35.5 ศึกษำขอ้จ ำกดั สภำพปัญหำ และอปุสรรคในกำร 1 1 1 80
พัฒนำอตุสำหกรรมโอเลโอเคมทีี่ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนั
ของไทย
   35.6 ประชมุกลุ่มยอ่ย คร้ังที่ 1 เพื่อศึกษำขอ้มลูประกอบ 1 1 1 100
กำรวเิครำะห์ขอ้จ ำกดั ปัญหำ และอปุสรรค และคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มคีวำมเป็นไปได้
   35.7 ส ำรวจขอ้มลูอตุสำหกรรมโอเลโอเคมทีี่ผลิตได้จำก 1 1 1 80
ปำล์มน้ ำมนั กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใชโ้อเลโอเคมทีี่
ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมนัต่ำงชำติ ตลอดจนรวบรวมขอ้มลู
ทุติยภูมจิำกแหล่งขอ้มลูต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยทุธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ : 2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก.ที่ :  2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
36. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือรองรับป้าย (หน่วยงำน/ -             -             -       3,870,000 3,096,000 1,980,000 63.95349 ผลการด าเนินงาน
ข้อมูลรถยนต ์(Eco Sticker) คร้ัง/ร้อยละ) ผลผลติ :
กจิกรรมที่ 1  เกบ็ขอ้มลูจำกผู้ใชง้ำน   - มรีะบบไอทีซ่ึงสำมำรถชว่ยอ ำนวยควำมสะดวก ให้กบัผู้ประกอบกำร
   1.1 เกบ็ขอ้มลูจำกผู้ใชง้ำนส่วนงำนเพิ่มเติม (ผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้น ำเขำ้รถยนต์) รวมทั้ง สำมำรถรองรับกำรท ำงำน
         - ด ำเนินกำรเกบ็ขอ้มลูจำก สศอ. และ สมอ. 2 หน่วยงำน 2 หน่วยงำน 2 หน่วยงำน 100 ในส่วนของกำรอนุมติั Eco Sticker ของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวขอ้ง
   1.2 เกบ็ขอ้มลูจำกผู้ใชง้ำนส่วนงำนปรับปรุงระบบ (ได้แก ่ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
         - ด ำเนินกำรเกบ็ขอ้มลูจำกผู้ประกอบกำรและสศอ. 1 หน่วยงำน 1 หน่วยงำน 1 หน่วยงำน 100 อตุสำหกรรมกรมสรรพสำมติ และกรมศุลกำกร) โดยระบบไอที จะต้องมี
กจิกรรมที่ 2 หำรือและปรับปรุงระบบเวบ็ไซต์ ร่วมกบั 2 คร้ัง/เดือน เสถยีรภำพ สำมำรถรองรับกำรเพิ่มปริมำณขอ้มลูของรถยนต์ที่จะ
ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 17  คร้ัง 15 คร้ัง 16 คร้ัง 94.12 ยื่นขออนุมติั Eco Sticker ได้
   2.1 หำรือและปรึกษำเกี่ยวกบักำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ ผลลพัธ์ :
เวบ็ไซต์ตลอดทั้งโครงกำร  - ประชำชนและผู้ซ้ือรถยนต์สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูที่เป็นขอ้เท็จจริง
กจิกรรมที่ 3 พัฒนำและปรับปรุงระบบงำน ส่วนที่ 1 และน ำขอ้มลูเปรียบเทียบประกอบกำรตัดสินใจซ้ือรถได้ รวมทั้ง ผลต่อ
  3.1 ท ำกำรออกแบบและปรับปรุงระบบ Eco Sticker, เวบ็ไซต์ อตุสำหกรรมรถยนต์ในกำรพัฒนำคุณสมบัติของรถยนต์ที่มคีวำมสะอำด
Mobile Application และกำรพัฒนำและขยำยฐำนขอ้มลู เชน่ ประหยดั ปลอดภัย
- เพิ่มกำรแนบรูปรถยนต์ ภำยใน 5 รูปและภำยนอก 5 รูป 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
- ปรับปรุงและแกไ้ขระบบลงทะเบียน Technical Servic และ 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
  กำรอนุมติั Technical Service เพิ่มเติม
- เพิ่มฟังกช์ั่นกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนตัวของ Technical Service 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
- ปรับปรุงและแกไ้ขระบบ Notificationของ Technical Service 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
- เพิ่มกำรต้ังค่ำ แกไ้ขและลบปฏิทินวนัหยดุของส ำนักงำนเศรษฐกจิ 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
อตุสำหกรรม (สศอ.)
- พัฒนำและปรับปรุง Mobile Application ที่สำมำรถรองรับ 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
IOS และ Android

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (ลา้นบาท)

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

ทั้งปี
แผน/ผล  9 เดอืน

- ปรับปรุงรำยงำน 6 เดือนยอ้นหลัง มกีำรตัดขอ้มลูออก 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
- พัฒนำและปรับปรุงหน้ำจอของแต่ละส่วนงำนให้ใชง้ำน 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
ได้สะดวกและสวยงำม
- พัฒนำและปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบ ECO Sticker 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
- ปรับหน้ำเวบ็ไซต์กำรแสดงผลในตำรำงรถยนต์รุ่นที่ไมม่ี 1 งำน 1 งำน 1 งำน 100
กำรผลิตแล้ว
กจิกรรมที่ 4 ออกแบบหน้ำจอพัฒนำระบบงำนเพิ่มและปรับปรุง

ระบบงำน ส่วนที่ 2
   - พัฒนำระบบส ำหรับออกใบอนุญำตส ำนักงำนมำตรฐำน 1 งำน - - -
ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.)
   - พัฒนำหน้ำจอส ำหรับกรมศุลกำกร 1 งำน - - -
   - พัฒนำระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู 1 งำน - - -
กจิกรรมที่ 5 จดัประชำสัมพันธใ์นรูปแบบต่ำง ๆ

    - มกีำรจดัประชำสัมพันธใ์นรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 1 งำน - - -
ของโครงกำร
กจิกรรมที่ 6 จดักำรฝึกอบรมใชง้ำนเพิ่มเติม

    - จดัให้มกีำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนเพิ่มเติมระบบ Eco Sticker 1 งำน - - -
และระบบสำหรับออกใบอนุญำตส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม (สมอ.)
กจิกรรมที่ 7 ทดสอบและปรับปรุงระบบให้เขำ้กบักำรใชง้ำนจริง

    - ทดสอบและปรับปรุงระบบเวบ็ไซต์เพื่อให้มคีวำมปลอดภัย 1 งำน - - -
เพิ่มขึ้นและมคีวำมสะดวกในกำรใชง้ำน
   - ทดสอบและปรับปรุงระบบให้สำมำรถรองรับกำรใชง้ำนของ 1 งำน - - -
ผู้ประกอบกำร เจำ้หน้ำที่ รวมทั้งประชำชน พร้อมกนัได้อยำ่งมี
ประสิทธภิำพ
   - ทดสอบและปรับปรุงระบบกำรแสดงป้ำยขอ้มลูรถยนต์ 1 งำน - - -
ในรูปแบบมำตรฐำนและรูปแบบอื่นๆ รำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น 
(Inception Report) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100
  - รำยงำนควำมกำ้วหน้ำคร้ังที่ 1 (Progress Report No.1) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100
  - รำยงำนควำมกำ้วหน้ำคร้ังที่ 2 (Progress Report No.2) 1 ฉบับ - - -
  - รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 1 ฉบับ - - -
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย





ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก. ทั้งปี แผน 9 เดอืน เบิกจ่าย 9 เดอืน รอ้ยละ
1. การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 2 2 (3) 2 2.3 140,000,000   87,500,000   -               -      

รวมทั้งสิ้น 140,000,000   87,500,000  -               -      

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี :  R      2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจดัสรร :   แผนงานพื้นฐาน   แผนงานยทุธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
ยทุธศาสตร์ อก. ที่ :   2. การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือตอ่การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยทุธ ์อก. ที่ :  2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
1. การจดัต้ังนิคมอตุสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา 1 แห่ง  -  -  -    140,000,000 87,500,000    -  - ผลการด าเนินงาน
   เศรษฐกจิพิเศษสระแกว้  -.อยู่ระหวา่งการจดัจา้งผู้รับเหมากอ่สร้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าว

เพิ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 2560

ผลลพัธ์ : กอ่ให้เกดิการใชท้รัพยากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นได้แก ่การจา้งงาน
การใชว้ตัถดิุบในการผลิต และกจิกรรมต่อเนื่องในการจดัต้ังนิคมฯ

ปัญหา-อุปสรรค      -

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ทั้งปี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

หน่วยงาน : การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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