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กองตรวจราชการ (กตร.สปอ.) ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการตดิตามวเิคราะหและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อก. ของหนวยงานในสังกัด อก. ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
มีหนวยงานในสังกัด อก. ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการตาม
ภารกิจของหนวยงานและสอดคลองนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 7 หนวยงาน ไดแก สปอ. กรอ. กสอ. 
กพร. สอน. สมอ. และ สศอ. เพ่ือเสนอผูบริหารระดับสูงใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหาร            
เปนรายไตรมาส รวมถึง ใชในการกํากับ ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของหนวยงาน    
ในสังกัด อก. เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อก. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,183,798,800 บาท 
(หาพันหนึ่งรอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยในชวงไตรมาสท่ี 3 อก.       
ไดมีการโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือนําไปตั้งเปน
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 201,996,700 บาท 
(สองรอยหนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) ดังนั้น อก. จึงมีวงเงินเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมท้ังสิ้น จํานวน 4,981,802,100 บาท (สี่พันเการอยแปดสิบเอ็ดลาน
แปดแสนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) ประกอบดวย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปนเงิน 1,656,161,800 บาท 
แผนงานพ้ืนฐาน เปนเงิน 1,244,109,300 บาท แผนงานเชิงยุทธศาสตร เปนเงิน 724,088,400 บาท         
และแผนงานบูรณาการ เปนเงิน 1,357,442,600 บาท ท่ีมีความเชื่อมโยงความสําเร็จกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด 
ดังนั้น จึงไดดําเนินการติดตามและวิเคราะหความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 
ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยจําแนกการรายงานผล ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 อก. ท่ี กําหนด        
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย
แผนการปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงจากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง พบวา สวนใหญดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย แตมีผลการเบิกจายในภาพรวม อก. 
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานภาครัฐจะตองเบิกจายไมนอยกวารอยละ 100 
ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจายรวมท้ังส้ิน 4,936.842 ลานบาท       
(โดยเปนผลเบิกจาย จํานวน 4,316.644 ลานบาท และเปนผลการผูกพันงบประมาณ ตามใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) 
จํานวน 620.198 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 98.62  

2. ผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณโครงการ อก. ตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ
ตามนโยบายท่ีสําคัญ อก. (Agenda) 5 ดาน ประกอบดวย  

(1) Agenda 1 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) จํานวน 6 โครงการ     
ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 60.62 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 42.86 

(2) Agenda 2 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (Entrepreneur 4.0 จํานวน           
4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 105.79 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 100 

(3) Agenda 3 การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0) จํานวน 7 โครงการ ซ่ึงมี     
ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92.75 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 70.44 
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(4) Agenda 4 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion) จํานวน 5 โครงการ             
ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 91.03 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 61.39 

(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data) มีโครงหลัก    
ท่ีสําคัญ จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 41.07 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 56.15 

โดยมีการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ
ตามนโยบายที่สําคัญ อก. (Agenda) 5 ดาน จํานวน 26 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูระหวาง           
การดําเน ินงาน และมีผลการเบิกจายในภาพรวมเปนเงิน 582,574 ,881 บาท (งบประมาณทั้งป 
1,008,124,300 บาท) คิดเปนรอยละ 57.79 ซ่ึงต่ํากวาแผนท้ังปท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ     
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการดําเนินงานหนวยงาน       

ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานฯ ดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น 30 โครงการ เปนเงิน 
131,588,700 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 93.06 
และมีผลการเบิกจายรวมเปนเงิน 102 ,190,328 บาท      
คิดเปนรอยละ 77.66 (ซ่ึงต่ํากวาคาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
ในไตรมาส 4 ท่ีตองเบิกจายรอยละ 100) ท้ังนี้ สามารถ
จําแนกผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไดดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนวย : บาท 
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 2.3) ผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัด อก. จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการ อก. ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโต

และเขมแข็ง จํานวน 85 โครงการ รวมเปนเงิน 1,788,578,100 บาท โดยในไตรมาสท่ี 4 มีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 80.11 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 1,357,440,134 บาท คิดเปนรอยละ 75.93 
(แผนการเบิกจายไตรมาสท่ี 4  เปนเงิน 1,787,771,650 บาท) 

(2) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม จํานวน 35 โครงการ รวมเปนเงิน 234,328,300 บาท โดยในไตรมาสท่ี 4 มีผลการดําเนินงาน     
ของหนวยงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 61.17 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 165,200,692 บาท คิดเปน             
รอยละ 71.46 (แผนการเบิกจายไตรมาสท่ี 4  เปนเงิน 231,170,989 บาท) 

(3) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดลอม จํานวน 16 โครงการ รวมเปนเงิน 145,351,800 บาท โดยในไตรมาสท่ี 4 มีผลการดําเนินงาน     
ของหนวยงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 68.97 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 86,946,740 บาท คิดเปนรอยละ 60.64 
(แผนการเบิกจายไตรมาสท่ี 4  เปนเงิน 143,385,978 บาท) 

 (4) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
จํานวน 22 โครงการ รวมเปนเงิน 121,174,100 บาท โดยในไตรมาสท่ี 4 มีผลการดําเนินงานของหนวยงาน          
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 65.23 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 79,644,620 บาท คิดเปนรอยละ 70.07 
(แผนการเบิกจายไตรมาสท่ี 4 เปนเงิน 113,668,116 บาท) 
 3. สรุปปญหา/ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) มีดังนี้  

3.1) ปญหาการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน สงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

3.1.1) การเบิกจายงบประมาณโครงการ  
- เนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

มีผลบังคับลาชา สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานมีความลาชากวาแผนเบิกจายท่ีหนวยงานกําหนด 
โดยเฉพาะผลการเบิกจายรายการงบลงทุน และการจัดจางท่ีปรึกษาฯ เพ่ือดําเนินงานโครงการฯ ทําใหตอง
ผูกพันงบประมาณขามป และสงผลตอการเบิกจายลาชา 

3.1.2) การดําเนินงานโครงการ/การายงานผล 
- เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหตองยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมของคนจํานวนมาก ไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 
ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม และทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมเปนไปตามคาเปาหมาย ตัวชี้วัด     
และการเบิกจายท่ีกําหนดไว อาทิเชน  

(1) การจัดประชุม/การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 
 (2) การจัดงานแสดงสินคาของสถานประกอบการ 
 (3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําหรือ coaching ใหกับผูประกอบการ          

ท่ีเขารวมโครงการ  
 
 

 
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    จ 



รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

- การดําเนินงานโครงการบางรายการของหนวยงานไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหา
ชวยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- การประสานงานและเริ่มดําเนินโครงการ มีความลาชา เนื่องมาจากมาตรการ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และเปนอุปสรรคในการเก็บขอมูลการดําเนินงาน 

- การรายงานผลขอมูลของหนวยงาน ผานระบบสารสนเทศฯ มีความลาชากวา
ระยะเวลา    ท่ีกําหนด และบางโครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (i-ME) และมี
การผูกพันงบประมาณขามป ผานระบบรายงานผลการติดตามฯ ไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากระบบเปดให
รายงานผลฯ ในชวงปงบประมาณเทานั้น 

3.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 
3.2.1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง       

ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะรายการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน        
ท่ีไดกําหนดไว 

3.2.2) ควรนําเทคโนโลยีสารเทศดิจิทัลเขามาปรับใชในกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เชน การจัดประชุมผาน VDO Conference  แจงเตือนการรายงานผลฯ ผาน Application Line เปนตน 

3.2.3) ควรพัฒนา/ปรับปรุง เครื่องมือท่ีใชในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ฉ 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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ส่วนที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท างบประมาณเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ และแผนงานต่างๆ  ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เป็นตัวตั้ง แล้วถ่ายทอดลงสู่เป้าหมายกระทรวงและหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ให้มีความท้าทาย ชัดเจน สะท้อน ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนและประเทศชาติที่ได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการของกระทรวง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565” โดยมีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย ดังนี้ 

1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
      ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อก. สอดคล้องกับ
งบประมาณของ อก. ที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ ลงในระบบการติดตามและประเมินผล (BB – EvMis) 
โดยมีตัวชี้วัดเป้าหมายที่ส าคัญสอดคล้องกับ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมจ านวน 4 ค่าเป้าหมาย 
10 ตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอให้ส านักงบประมาณทราบ โดยมีผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ปรากฏดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานค่าเป้าหมายการให้บริการ อก. และตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน/ผล หน่วย

นับ 
แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 62 – ก.ย. 63 หน่วย 
ผู้รับชอบ 

หลัก 
 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด 

แผน 
12 เดือน 

ผลสะสม ร้อยละ 

อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
1. จ านวนพ้ืนท่ีที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเมือง 
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัด/
พื้นที ่

15/18 15/18 15/18 100 กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายไดร้ับ 
    การจัดการอย่างถูกต้อง 

ลา้นตัน
ต่อป ี

1.35 1.35 1.24 91.85 กรอ. 

3. สถานประกอบการและโรงงานทีน่ าเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
   ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ         
   ในกระบวนการผลติไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 70 N/A 
(อยู่ระหว่าง
ประมวลผล) 

- กรอ. 

พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

      

4. ร้อยละของผูป้ระกอบการได้รบัการพัฒนาใหม้ีการจดัตั้งธุรกจิ 
     หรือขยายการลงทุน 

ร้อยละ 15 15 15 100 กสอ. 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    2 

แผน/ผล หน่วย
นับ 

แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 62 – ก.ย. 63 หน่วย 
ผู้รับชอบ 

หลัก 
 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด 

แผน 
12 เดือน 

ผลสะสม ร้อยละ 
 

พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล (ต่อ) 

      

5. ร้อยละ 70 ของจ านวนวสิาหกิจทีไ่ดร้ับการพัฒนามผีลติภาพ 
    เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 10 10 
 

16.31 163.10 กสอ. 

6. ร้อยละ 70 ของจ านวนวิสาหกจิที่ได้รับการพัฒนามรีายได ้
    หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 10 10 100 กสอ. 

7. ร้อยละ 30 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 10 100 กสอ. 
8. สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ข้าร่วม   
    โครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 80 85.05 106.31 กสอ. 

วางรากฐานและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย       

9. ผลิตภาพการผลติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
   เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 10 10 N/A 
(อยู่ระหว่าง
ประมวลผล) 

- สศอ. 

ยกระดับความสามารถการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม       
10. มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 3.5 -6.2  - สศอ. 
 

 จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ตัวชี้วัดที่ส าคัญตามเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สามารถสรุปผล  
ตามเป้าหมายที่ส าคัญในภาพรวม จ านวน 4 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ได้ดังนี ้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่  1 : อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ผลการด าเนินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนาและยกระดับสู่การเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ Eco Industrial town เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ : ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาและยกระดับพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรม     
เชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี 2563 โดยการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ พบว่า มีพ้ืนที่ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม    
เชิงนิเวศ ระดับ 4 จ านวน 1 พ้ืนที่ ระดับ 3 จ านวน 3 พ้ืนที่ ระดับ 2 จ านวน 11 พ้ืนที่ ระดับ 1 จ านวน 3 พ้ืนที ่

ผลการด าเนินต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จ านวน 1.24 ล้านตันต่อปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยบางแห่งปิดกิจการและบางแห่งลดก าลังการผลิต รวมทั้งจ านวนโรงงานที่ลดลงตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงานจึงท าให้
ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบลดลง 

และอยู่ระหว่างการประมวลผล 1 ตัวชี้วัด คือ สถานประกอบการและโรงงานที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน โดยก าหนดการด าเนินงานเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการให้กับ SMEs     
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs สู่ 4.0 ประกอบด้วย   
5 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินการในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : วางรากฐานและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย    
ด้วยการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10       
ซึ่งผลในภาพรวม อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2563   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ก าหนดขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.5  
จ านวน 1 ตัวชี้วัด ซึ่งปัจจุบันมีผลข้อมูล GDP ภาคอุตสาหกรรม (ต.ค. 62 - มิ.ย. 63) อยู่ร้อยละ -6.2 เนื่องจาก
การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของเศรษฐกิจโลก และการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยสาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เครื่องจักรอ่ืนๆ ที่ใช้งานทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ) (ลดลงร้อยละ 39.4) 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ทั้งนี้ ส าหรับรายงาน GDP ภาคอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2563   
จะมีรายงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563  
 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
การด าเนินงาน ประจ าปี 2563 เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน และมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
และมีผลการด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่าง     
การด าเนินงานและการประมวลผลข้อมูล จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 (1) ผลการด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

(1.1) สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น 1,500 ราย โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีจ านวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งหมด 3,467 ราย สามารถ
จ าแนกไดด้ังนี้ 

ระดับท่ี 1 Green Commitment  จ านวน   579 ราย 
ระดับท่ี 2 Green Activity          จ านวน 1,738 ราย 
ระดับท่ี 3 Green System          จ านวน 1,077 ราย 
ระดับท่ี 4 Green Culture          จ านวน     65 ราย 
ระดับท่ี 5 Green Network         จ านวน      8 ราย 

(1.2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท/ปี โดยมีผลมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 8,128 ล้านบาท 

(2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการจัดการน าเข้าระบบ 18.35 ล้านตัน/ปี ซึ่งในรอบ 12 เดือน มีผลปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของ
เสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จ านวน 17.51 ล้านตัน/ปี โดยเป็นกากอันตราย จ านวน 1.24 ล้านตัน/ปี 
และกากไม่อันตราย จ านวน 16.27 ล้านตัน/ปี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรน่า 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม     
โดยบางแห่งปิดกิจการและบางแห่งลดก าลังการผลิต รวมทั้งจ านวนโรงงานที่ลดลงตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้ งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน     
จึงท าให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบลดลง 
 (3) อยู่ระหว่างการด าเนินงานและการประมวลผลข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะปรากฏผลและด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2563  จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ไม่ต่ ากว่า 
3,600 ล้านบาท     
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1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก.   
      ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 
เล่มที่ 12 วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,183,798,800 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ. กรอ. กสอ. กพร. สอน. สมอ. และ สศอ. โดยจ าแนกเป็น
งบประมาณ ดังนี้ 

 

 
 

 

และตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม        
มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือน าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบ     

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
ปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 201,996,700 บาท (สองร้อยหนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม มีวงเงินเพ่ือ
ด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมทั้งสิ้น จ านวน 
4,981,802,100 บาท (สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
ล้านแปดแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 ซึ่งตามมติ ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย       
ที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ดังนี้   

ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,633,653,800 32% 

งบด าเนินงาน 620,084,700 12% 

งบลงทุน 807,022,000 16% 

งบเงินอุดหนุน 208,161,300 4% 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,914,877,000 37% 

จ าแนกตามแผนงานงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
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ตารางที่ 2 :  ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณฯ  

เป้าหมาย 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

ร้อยละ 
 

23.00 
 

12.87 
 

54.00 
 

58.00 
 

77.00 
 
79.97 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 

 
28.00 

 
15.13 

 
58.00 

 
60.45 

 
80.00 

 
81.26 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ 

 
8.00 

 
0 

 
40.00 

 
44.05 

 
65.00 

 
72.59 

 
100.00 

 
100.00 

 

ตารางท่ี 4 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. จ าแนกรายกรมฯ ดังตารางที่ปรากฏ 
หน่วย : ล้านบาท  

  หน่วยงาน งบประมาณ พรบ.โอน งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่ายจรงิ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ปี 2563 
 

(1) 

พ.ศ.
2563 

 
(2) 

หลัง  
พรบ. โอน 
พ.ศ.2563 

(3) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

 
(4) 

12 เดือน 
  
 

(5) 

12 เดือน 
(PO+เบิกจ่ายจริง) 

 
(6) 

ผลเบิกจ่าย 
(6)/(4)* 100 

 
(7) 

งบประมาณ 
(4)-(6) 

 
(8) 

ภาพรวม อก. 5,183.798 201.996 4,981.802 5,005.883 4,316.644 4,936.842 98.62 69.041 
รายจ่ายประจ า   4,355.317 117.433 4,237.884 4,268.126 4,012.346 4,252.321 99.63 15.805 
รายจ่ายลงทุน 828.481 84.563 743.918 737.757 304.298 684.522 92.78 53.235 

1. สปอ.  1,140.097 59.240 1,080.857 1,097.989 982.389 1,092.273 99.48 5.716 
รายจ่ายประจ า   1,024.597 32.663 991.934 1,010.760 941.534 1,005.402 99.47 5.358 
รายจ่ายลงทุน 115.500 26.577 88.923 87.229 40.855 86.871 99.59 0.358 

2. กรอ.  555.842 22.720 533.122 532.929 436.356 529.343 99.33 3.586 
รายจ่ายประจ า   473.655 15.970 457.685 457.531 384.911 453.969 99.22 3.562 
รายจ่ายลงทุน 82.187 6.750 75.437 75.398 51.445 75.375 99.97 0.023 

3. กสอ.  1,244.857 28.016 1,216.841 1,223.560 1,179.893 1,222.662 99.93 0.898 
รายจ่ายประจ า   1,206.363 27.984 1,178.379 1,185.099 1,145.827 1,184.201 99.92 0.899 
รายจ่ายลงทุน 38.494 0.032 38.462 38.461 34.066 38.461 100 - 

4. กพร. 593.683 20.273 573.410 573.411 547.719 571.148 99.61 2.263 
รายจ่ายประจ า   525.228 4.798 520.430 522.526 509.949 520.265 99.57 2.261 
รายจ่ายลงทุน 68.455 15.475 52.980 50.885 37.770 50.883 100 0.002 

5. สอน.  599.262 13.941 585.321 581.767 523.956 568.751 97.76 13.016 
รายจ่ายประจ า   526.607 1.733 524.874 521.793 488.376 521.257 99.90 0.536 
รายจ่ายลงทุน 72.655 12.208 60.447 59.974 35.580 47.494 79.19 12.480 

6. สมอ.  759.679 47.748 711.931 714.662 392.926 673.132 94.16 41.530 
รายจ่ายประจ า   322.549 24.557 297.992 303.130 298.261 301.965 99.62 1.165 
รายจ่ายลงทุน 437.130 23.191 413.939 411.532 94.665 371.167 90.19 40.365 

7. สศอ.  290.378 10.058 280.320 281.565 253.405 279.533 99.28 2.032 
รายจ่ายประจ า   276.318 9.728 266.590 267.287 243.488 265.262 99.24 2.025 
รายจ่ายลงทุน 14.060 0.330 13.730 14.278 9.917 14.271 99.95 0.007 

หมายเหต ุ: วงเงินที่ได้รับจัดสรรของ อก. ภายหลัง พรบ.โอน งปม. พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงิน 5,005.883 ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
งบรายจ่ายประจ า ในส่วนของงบบุคลากร เป็นเงิน 24.081 ล้านบาท  

 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ กก.สปอ. (กองคลัง)  ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
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แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. ในภาพรวม ไตรมาสที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม  มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
4,936.842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.62 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ก าหนด     
ให้เบิกจ่าย ร้อยละ 100) โดยเฉพาะรายการเบิกจ่ายจริงภาพรวมหน่วยงาน รายการงบลงทุน ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจริง
ภาพรวม เป็นเงิน 304.298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.25 และผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 380.224 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 51.54 ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
มีผลบังคับล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความล่าช้ากว่าแผนเบิกจ่ายที่หน่วยงานก าหนด 

และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน     
ในสังกัด 7 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยเรียงล าดับ
จากผลการเบิกจ่ายมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กสอ. ซึ่งผลเบิกจ่าย   
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.93 รองลงมา คือ กพร. เบิกจ่ายร้อยละ 99.61 และล าดับต่อไป คือ สปอ. กรอ. 
สศอ. สอน. และ สมอ. ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ อก. 

ตามแผนปฏิบัติราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนภารกิจการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda)         
ที่ส าคัญไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ การเชื่อมโยงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ อก. ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 
ภายในปี 2565” โดยมีผลการใช้จ่ายและการด าเนินงานโครงการ จ าแนกผลตามการด าเนินงานตามนโยบาย   
ที่ส าคัญ อก. (Agenda) ตามงบบูรณาการแผนภาคของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และตาม
แผนปฏิบัติราชการ อก. ได้ดังนี้ 

 

2.1  รายงานผลการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อด าเนินการขับเคลื่อน/โครงการ      
ตามนโยบายที่ส าคัญ อก. (Agenda) 5 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน/โครงการ        
ตามนโยบายที่ส าคัญ อก. (Agenda) 5 ด้าน จ านวน 26 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง           
การด าเน ินงาน และมีผลการเบ ิกจ ่ายในภาพรวมเป ็นเงิน  582,574,881 บาท (งบประมาณทั ้งปี 
1,008,124,300 บาท) คิดเป็นร้อยละ 57.79 ซึ่งต่ ากว่าแผนทั้งปีที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ปรากฏ  
 

ตารางที ่5 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามนโยบายที่ส าคัญ Agenda 5 ด้าน 
หน่วยงาน : ล้านบาท 

 

หมายเหตุ : วงเงินปรับลดตาม พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
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(1) Agenda 1 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) จ านวน 6 โครงการ     
ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.62 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 42.86 

(2) Agenda 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่  4.0 (Entrepreneur 4.0 จ านวน           
4 โครงการ ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 105.79 และมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 

(3) Agenda 3 การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0) จ านวน 7 โครงการ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.75 และมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 70.44 

(4) Agenda 4 การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  (Investment Promotion) จ านวน 5 โครงการ             
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 91.03 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 61.39 

(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) มีโครงหลักที่ส าคัญ 
จ านวน 4 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 41.07 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 56.15 

แผนภูมิที่ 3 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของ อก. (Agenda) 5 ด้าน 
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2.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                 
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์
จัดสรรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โดยมีการด าเนินงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานฯ ดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น     
30 โครงการ เป็นเงิน 131,588,700 บาท โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 93.06 และมีผลการเบิกจ่าย
รวมเป็นเงิน 102,190,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.66 (ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ในไตรมาส 4   
ที่ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 100)  ทั้งนี้ สามารถจ าแนกผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไดด้ังนี้  

(1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน    
18 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 
56,598,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานโครงการ
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 86.12 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.88 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 34,612,105 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ านวน 12 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 

74,990,700 บาท โดยมีผลการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
67,578,222 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.12   
  

 

หน่วย : บาท 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    10 

2.3  รายงานผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานในสังกัด อก. จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ. กรอ. กพร. 
สมอ. กสอ. สศอ. สอน. ได้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ. 2563 สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ            
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังที่ปรากฏ 
 
 

2.3.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ในภาพรวม 
หน่วย : ล้านบาท  

หมายเหตุ : สมอ. และ สศอ. ยกเลิกการด าเนินโครงการยกเลิกการด าเนินงาน รวมจ านวน 2 โครงการ เนื่องจากงบประมาณถูกน าเขา้ พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

2.3.2)  ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 
(1) แผนปฏิบัติราชการ อก.ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม       
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์     
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  

โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม พันล้าน
บาท 

3,600  
 

2,968 
(ต.ค. 62- มิ.ย. 63) 

82.44 สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม 
(RGDP) 

ร้อยละ 4 -6.2 
(ต.ค. 62- มิ.ย. 63) 

- สศอ. 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 1.6 
(ปี 61) 

80 สศอ. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

4. วิสาหกิจทีไ่ดร้ับการพัฒนาใหม้ศีัักยภาพ สามารถสร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ   

ล้านบาท 8,000 8,128 101.60 กสอ. 

5. จ านวนมาตรฐานสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เรื่อง 224 285 127.23 สมอ. 

6. จ านวนสถานประกอบการและวสิาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ด้านมาตรฐาน เพื่อบทบาทในการแขง่ขันทางด้านเศรษฐกิจ 

ราย 1,200  1,256 104.66 สมอ. 

 

หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัดที่ 4  วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีศัักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 13,000 ล้านบาท ขอปรับลดเป้าหมาย         
ตาม พรบ. เป็น 8,000 ล้านบาท  

 2. ตัวชี้วัดที่ 6  มีการปรับลดค่าเป้าหมาย เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้งบประมาณในการจัดสัมมนาถูกน าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้ต้องปรับค่า เป้าหมาย เหลือ 1,200 ราย      
(จากเดิม 3,420 ราย) ตามที่ได้มีการแจ้ง กยผ.สปอ. 

 

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 1 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และมีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป   
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เป้าหมาย 3,600 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีผลการ
รายงานสะสมตั้งแต่ ต.ค. 62 - มิ.ย. 63  เท่ากับ 2,968 พันล้านบาท  
 (2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) เป้าหมาย ร้อยละ 4 
ปัจจุบันมีผลการรายงานสะสมตั้งแต่ ต.ค. 62 - มิ.ย. 63  เฉลี่ยร้อยละ -6.2 

ซึ่งผลของตัวชี้วัด 1 และ 2 เป็นข้อมูล GDP ภาคอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2563 โดยมีผลปรับ
ลดลงร้อยละ 14.4 เนื่องจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของเศรษฐกิจโลก และการลดลง        
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป 
(เครื่องปรับอากาศ) (ลดลงร้อยละ 39.4) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ทั้งนี้ ส าหรับรายงาน GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3/2563 จะมีรายงานในช่วง พ.ย. 2563 

(3) ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า เป้าหมายร้อยละ 2 มีผลการด าเนินงาน 
โดยมีผลข้อมูล ปี 2561 ร้อยละ 1.6 และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลปี 2562 

แผนภูมิที่ 5 : แสดงผลด าเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 
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และภายใต้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการที่หน่ วยงานด าเนินการ 
จ านวน 85 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,788,278,100 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินงานในภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 80.11 มีการด าเนินโครงการเสร็จแล้ว จ านวน 61 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
จ านวน 24 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,357,440,134 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 75.93 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที ่4  เป็นเงิน 1,787,771,650 บาท) สรุปไดด้ังนี้ 

แผนภูมิที่ 6 : แสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทั้งนี้  ภายใต้แผนฯ มีการด าเนินโครงการใน 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)      
ของหน่วยงานในสังกัด อก. จ านวน 7 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี ้
                1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 19 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 75,098,500 บาท โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ       
และด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 15 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม       
คิดเป็นร้อยละ 97.95 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 67,703,077 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.76 (แผนการเบิกจ่าย   
ไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 74,592,050 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 6,888,973 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 3 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
19,055,800 บาท โดยมีผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และมีผลการเบิกจ่าย 
เป็นเงิน 9,855,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.72 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 19,055,800 บาท) 
คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 9,200,300 บาท 
  3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 35 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ         
รวมเป็นเงิน 744,563,800 บาท โดยมีผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 101.58 
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 710,375,867 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 
744,563,800 บาท)  
  4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 4 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเป็นเงิน 25,230,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
และด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม     
คิดเป็นร้อยละ 99.33 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 17,879,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.87 (แผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 25,230,000 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 7,350,553 บาท 
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  5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) จ านวน 16 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเป็นเงิน 456,931,500 บาท โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน       
10 โครงการ และด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 6 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ 
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 77.59 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 409,489,937 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.62 
(แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 456,931,500 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 47,441,563 บาท 
  6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 7 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 459,398,500 บาท โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว จ านวน 3 โครงการ และยกเลิก จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยถูกน าเข้า พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,720,000 บาท 
เนื่องมาจากได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ 
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 66.24 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 136,977,606 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.82 
(แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 459,398,500 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 322,420,894 บาท 
  7. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 2 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน คาดว่า 
จะด าเนินการแล้วภายในเดือนธันวาคม 2563 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 5,158,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.48 
(แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 8,000,000 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,841,300 บาท 
 

(2) แผนปฏิบัติราชการ อก.ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
จ านวน 8 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าการลงทนุของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
 

10.42 
 

208.4 กรอ./
กนอ. 

2. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอตุสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย (S-curve) 

ร้อยละ 5  
 

- 6.12 - กรอ./
กนอ. 

3. จ านวนพื้นที่ท่ีไดร้ับการศึกษาความเหมาะสม ในการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

พื้นที ่ 7 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน 

- กรอ. 

4. จ านวนผู้ประกอบการที่ไดร้ับบริการด้านการส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

ราย 116,950 132,723 113.49 สปอ./ 
กสอ./ 
สมอ./ 

สอน./กรอ. 
5. จ านวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ไร ่ เพิ่มขึ้น 

500 ไร่ 
2,538 507.60 กนอ. 

6. จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการ เพิ่มขีด
ความสามารถในการทดสอบคณุภาพ เพื่อรองรับมาตรฐาน 
4.0 

รายการ 5 5 100 สมอ. 

7. จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองและองค์กร ก าหนด
มาตรฐานทีไ่ดร้ับการพัฒนา/ยกระดับ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

หน่วยงาน 230 435 189.13 สมอ. 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

8. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการ ข้อมูล
อุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 
 

51.9 
 (39,028 ราย 

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)) 

- สศอ. 

 

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นผลมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น จ าแนกหน่วยงานคือ กรอ. ร้อยละ -21.95 และ กนอ. ร้อยละ 11.53  
  ตัวชี้วัดที่ 6 ที่ก าหนดค่าเป้าหมาย 40 รายการ*  จากค าของบประมาณ ซ่ึง สมอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 รายการ     

โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นจากงบประมาณที่ได้รับท าให้ สมอ.ต้องปรับค่าเป้าหมายจาก 40 รายการ เป็น 5 รายการ 
ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการ ข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.9 (39,028 ราย) เป็นข้อมูลการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2561 จ านวน 25,691 ราย 
 
จากตารางตัวชี้วัดดังกล่าว จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการด าเนินงานที่เป็นไป

ตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 6 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 
2 ตัวชี้วัด  ได้แก่  

 (1) มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (เฉพาะ First s-curve) ซึ่งก าหนด
แผนด าเนินงาน ร้อยละ 5 จะพบว่า มีผลการด าเนินงานจากระบบข้อมูลสถิติโรงงานลดลงร้อยละ -6.12 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

(2) จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ซึ่งก าหนด
แผนด าเนินงาน 7 พ้ืนที่ จะพบว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่  16 
พฤศจิกายน 2563 

 

และภายใต้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน       
35 โครงการ รวมเป็นเงิน 234,328,300 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 61.17 มีการด าเนินโครงการเสร็จแล้ว จ านวน 16 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
จ านวน 19 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 165,200,692 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.46 
(แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 231,170,989 บาท) สรุปได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 7 : แสดงผลด าเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 
 

 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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แผนภูมิที่ 8 : แสดงสถานะเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทั้งนี้ ภายใต้แผนฯ มีการด าเนินโครงการใน 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของหน่วยงาน

ในสังกัด อก. จ านวน 3 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 
                1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 8 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 43,550,100 บาท โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ        
และด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 1 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม    
คิดเป็นร้อยละ 45.52 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 17,381,102 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.03 (แผนการเบิกจ่าย   
ไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 40,392,789 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 23,011,687 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 6 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
49,195,700 บาท โดยมีผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และมีผลการเบิกจ่าย 
เป็นเงิน 21,110,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.91 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 49,195,700 บาท) 
คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 28,085,580 บาท 
  3. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 22 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 141,582,500 บาท โดยมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม คิดเป็น     
ร้อยละ 93.32 ซึ่งมีผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
จ านวน 16 โครงการ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 และยกเลิก จ านวน 1 โครงการ      
คือ โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใช้งานแล้วส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย       
โดยถูกน าเข้า พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 9,168,000 บาท      
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 126,709,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.50 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4           
เป็นเงินรวม 141,582,500 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 14,873,030 บาท 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    16 

 (3) แผนปฏิบัติราชการ อก.ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม   

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
การด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน ร้อยละ หน่วย 

งาน 
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการรบัรองการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ  
1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเขา้สูก่ารเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
30 
 

18 

 
34 
 

18 

 
113.33 

 
100 

 
กนอ. 

 
กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดร้บัการจัดการ 
2.1 กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสยีอันตราย 
 
2.2 กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 
 

 
ล้านตัน/

ปี 
ล้านตัน/

ปี 

 
1.35 

 
17.00 

 
1.24 

 
16.27 

 
91.85 

 
95.71 

 
กรอ. 

 
กรอ. 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมไดร้ับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ราย 2,000 
 

- - สปอ. 

4. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น ราย 1,500 3,467 231.13 กรอ. 
5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดร้ับการก ากับดูแล 
   ตามกฎหมาย 

ราย 78,245 49,544 63.32 สปอ./
กรอ. 
สมอ./
กพร. 

หมายเหตุ :  ตัวชีว้ัดที่ 2 มีการปรับค่าเป้าหมายย่อย คือ 2.1 กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย จาก 1.65 ลต./ปี เป็น 1.35 ลต./ปี     
และ 2.2 กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย จาก 23.35 ลต./ปี  เป็น 17.00 ลต./ปี      
 ตัวชี้วัดที่ 3 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
จ านวน 2,000 ราย ไม่มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 3 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และมีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่  

(1) ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) ได้รับการจัดการเข้าระบบเพ่ิมขึ้นก าหนดไว้ 
เป้าหมายภาพรวม จ านวน 18.35 ล้านตัน/ปี แต่พบว่า มีผลการด าเนินงานเพียงจ านวน 17.51 ล้านตัน/ปี     
ซึ่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยบางแห่งปิดกิจการและบางแห่งลดก าลังการผลิต รวมทั้งจ านวนโรงงานที่ลดลงตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้ งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน      
จึงท าให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบลดลง 

(2) สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการก ากับดูแลตามกฎหมาย เป้าหมาย 78,245 ราย 
แต่พบว่า มีผลการด าเนินงานเพียงจ านวน 49,544 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.32 เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 

 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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และภายใต้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน       
16 โครงการ รวมเป็นเงิน 145,351,800 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 68.97 มีการด าเนินโครงการเสร็จแล้ว จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 86,946,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.64 (แผนการเบิกจ่าย   
ไตรมาสที ่4 เป็นเงิน 143,385,978 บาท) สรุปได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 9 : แสดงผลด าเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 : แสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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ทั้งนี้ ภายใต้แผนฯ มีการด าเนินโครงการใน 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของหน่วยงาน
ในสังกัด อก. จ านวน 3 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี ้
                1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 6 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 49,248,400 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 73.73  
โดยมีผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ       
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 42,671,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.25 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 
47,282,578 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 4,611,406 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 6 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
71,873,400 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 48.18 โดยมีผล  
การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 25,684,955 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.74 
(แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 71,873,400 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 46,188,445 บาท 
  3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 4 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 24,230,000 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.01 
โดยมีผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 18,590,613 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 76.73 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 เป็นเงินรวม 24,230,000 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
5,639,387 บาท 

 (4) แผนปฏิบัติราชการ อก.ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
4 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นบั 

เป้าหมาย 
2563 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. การพัฒนาระบบ i-industry เพื่อให้บริการประชาชน 
   ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ชุดข้อมูล เช่ือมโยง 
ข้อมูลกับ 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

อย่างน้อย 2 
ชุดข้อมูล 

2  ชุดข้อมูล 
 

ประกอบด้วย 
เชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์
และขอ้มูลนิติ

บุคคล 

100 สปอ. 

2. หน่วยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ร้อยละ 80 
ของ

หน่วยงาน 
ในสังกัด อก. 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

90.88 113.60 สปอ.  
 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการพัฒนาสมรรถนะ 
 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 96 105.79 110.19 สปอ. 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
   ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 85 89.96 105.84 สปอ. 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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จากตารางตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 4 ข้างต้น จะพบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน
ภาพรวมของหน่วยงาน มีผลการด าเนินแล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

และภายใต้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน       
22 โครงการ รวมเป็นเงิน 121,174,100 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 65.23 มีการด าเนินโครงการเสร็จแล้ว จ านวน 12 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 79,644,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.07 (แผนการเบิกจ่าย   
ไตรมาสที่ 4  เป็นเงิน 113,668,116 บาท) สรุปได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 11 : แสดงผลด าเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 12 : แสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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ทั้งนี้ ภายใต้แผนฯ มีการด าเนินโครงการใน 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของหน่วยงาน
ในสังกัด อก. จ านวน 4 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี ้
                1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 17 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 96,357,900 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 75.73  
โดยมีผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 63,106,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.02 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 
88,851,916 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 25,745,493 บาท 
  2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 3 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
21,560,000 บาท  ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.19 โดยมีผล     
การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ   
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 14,778,827 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.55 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 
21,560,000 บาท) คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 6,781,173 บาท 
 3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเป็นเงิน 2,840,200 บาท โดยอยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการ และมีผลการเบิกจ่าย     
เป็นเงิน 1,415,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.82 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 2,840,200 บาท) 
คงเหลือการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,425,200 บาท 
 4. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 416,000 บาท โดยมีการด าเนินงานโครงการเสร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการเบิกจ่าย   
เป็นเงิน 344,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 (แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 เป็นเงินรวม 416,000 บาท)  
 

สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ในภาพรวม จะพบว่า จากการ
ด าเนินงานโครงการในภาพรวม จ านวน 158 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ      
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 68.87 โดยมีผลการด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่ก าหนด       
95 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 63 โครงการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินการโครงการส่วนใหญ่
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน   
ที่ก าหนด   

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อก. ของหน่วยงาน
ดังกล่าว เมื่อน ามาเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 4 จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับ        
แผนทั้งปี ผลปรากฏว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผล
การเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กสอ. ซึ่งผลเบิกจ่ายโครงการคิดเป็นร้อยละ 94.65 รองลงมา คือ สอน. มีผลการเบิกจ่าย    
คิดเป็นร้อย 89.62 และล าดับต่อไป คือ สศอ. กพร. สปอ. กรอ. และ สมอ.ตามล าดับ 
 



รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

สวนท่ี 3 
ปญหาอุปสรรค-ขอเสนอแนะ 

 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุป
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ไดดังนี้  

 

3.1) ปญหาการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน สงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

 3.1.1) การเบิกจายงบประมาณโครงการ  
 - เนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลบังคับลาชา 

สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานมีความลาชากวาแผนเบิกจายท่ีหนวยงานกําหนด โดยเฉพาะ
ผลการเบิกจายรายการงบลงทุน และการจัดจางท่ีปรึกษาฯ เพ่ือดําเนินงานโครงการฯ ทําใหตองผูกพันงบประมาณ
ขามป และสงผลตอการเบิกจายลาชา 

3.1.2) การดําเนินงานโครงการ/รายการงานผล 
- เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให

ตองยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมของคนจํานวนมาก ไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย         
ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม และทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมเปนไปตามคาเปาหมายตัวชี้วัด  
และการเบิกจายท่ีกําหนดไว อาทิเชน  

(1) การจัดประชุม/การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 
(2) การจัดงานแสดงสินคาของสถานประกอบการ 
(3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําหรือ coaching ใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ  

- การดําเนินงานโครงการบางรายการของหนวยงานไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
งบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหาชวยเหลือ
เยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- การประสานงานและเริ่มดําเนินโครงการ มีความลาชา เนื่องมาจากมาตรการปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อไวรัส COVID-19 และเปนอุปสรรคในการเก็บขอมูลการดําเนินงาน 

- การรายงานผลขอมูลของหนวยงาน ผานระบบสารสนเทศฯ มีความลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 
และบางโครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (i-ME) และมีการผูกพันงบประมาณขามป 
ผานระบบรายงานผลการติดตามฯ ไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากระบบเปดใหรายงานผลฯ ในชวง
ปงบประมาณเทานั้น 

3.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 
3.2.1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผน   

ท่ีกําหนด โดยเฉพาะรายการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน ท่ีไดกําหนดไว 
3 .2.2) ควรนําเทคโนโลยีสารเทศดิจิ ทัลเขามาปรับใชในกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ              

การปฏิบัติงาน เชน การจัดประชุมผาน VDO Conference  แจงเตือนการรายงานผลฯ ผาน Application Line เปนตน 
3.2.3) ควรพัฒนา/ปรับปรุง เครื่องมือท่ีใชในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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เสร็จแล้ว
ตามแผน แผน(หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพ้ืนท่ี 2.4 4 2 2.3 P  -  - 5,492,000        5,492,000        795,249          14.48     
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ 2.5 2 1 1.2  - P  -         4,318,400         4,318,400        4,318,400         100
    ด้วยเทคโนโลยีและแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูงสู่ศูนย์กลาง 2.5 4 1 1.2  - P  - 5,261,600        5,261,600        5,261,600       100
    แฟช่ันระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Ethical Textile to High Value-added
    Creation) ระยะท่ี 2
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ันด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 2.5 4 1 1.3  - P  - 2,900,000        2,900,000        2,900,000       100
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ (High Value Textile and Fashion 
   Development) ระยะท่ี 2
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้้ามันภาคใต้ 2.5 4 1 1.3  - P  - 1,000,000        1,000,000        454,091          45.41
6. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในพ้ืนท่ีภาคใต้ 2.5 4 1 1.3 P  -  - 2,620,000        2,620,000        768,401          29.33
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 2.5  - 3,530,900        3,530,900        3,213,850            91.02
   7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยี 2.5  - 3 3.4 P  -  - 549,100          549,100          312,100          56.84     
การผลิตท่ีสะอาด (3R) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
  7.2 ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 2.5  - 1 1.2 - P - 1,500,000        1,500,000        1,420,000       94.67     
  7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดด้วยนวัตกรรม 2.5  - 1 1.3 - P - 400,000          400,000          399,950          100        
  7.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการปรับปรุง 2.5  - 1 1.2 - P - 428,600          428,600          428,600          100        
ประสิทธิภาพการผลิต
  7.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 2.5  - 1 1.2 - P - 653,200          653,200          653,200          100        
8. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใต้ชายแดนเพ่ือเตรียมพร้อมสู่สากล 2.5  - 1 1.2 - P - 3,700,000        3,700,000        3,700,000       100        
9. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 2.5  - 9,624,800        9,624,800        6,641,650       69.01     
    9.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลในพ้ืนท่ี 2.5  - 1 1.2  - P  - 2,784,200        2,784,200        2,784,200       100        
ภาคตะวันออก
    9.2 ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2.5  - 1 1.2 P  -  - 4,556,400        4,556,400        1,573,250       34.53
แปรรูปสู่ตลาดโลกพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
  9.3  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผลิตและแปรรูปผลไม้เกษตรอินทรีย์ 2.5  - 1 1.2  - P  - 2,284,200        2,284,200        2,284,200       100        
เกษตรปลอดภัยครบวงจร
10. ค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจาก 2.5  - 2 2.3 P - - 14,173,300      14,173,300      20,553           0.15
การประมงจังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก
งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 12 เดือน งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agenda
แผนฯ 
อก.

แนวท
าง

22



เสร็จแล้ว
ตามแผน แผน(หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก
งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือนรายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 12 เดือน งบประมาณ (บาท)
ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agenda
แผนฯ 
อก.

แนวท
าง

11. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีดีเหมาะส้าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมในภาคใต้ 2.5  - 2 2.3 P - - 2,200,000        2,200,000        466,600          21.21
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 2.5  - 1 1.2 P  -  - 969,000          969,000          566,960          58.51
13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 2.5  - 1 1.2  - P  - 6,300,000        6,300,000        6,300,000       100
14. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม
     งบลงทุน 51,051,800      45,559,380      26,455,316      58.07     
     14.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง 2.14 5 4 4.2 P  -  - 22,000,000      21,000,000      10,500,000      50
     14.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโทรศัพท์ส่ือสาร 2.14 4 4.2  - P  - 16,000,000      16,000,000      9,597,900       59.99
ผ่านระบบเครือข่าย VoIP
     14.3 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้่ากว่า 1 ล้านบาท 2.14 4 4.2  - P  - 7,051,800        4,530,380        4,342,916       95.86
     14.4 ค่าใช้จ่ายพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการให้บริการข้อมูล 2.14 4 4.2 P  -  - 6,000,000        4,029,000        2,014,500       50         
ส้าหรับประชาชน และผู้ประกอบการ สปอ. และ สอจ. 
     งบอุดหนุน
     14.5 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 2.14 1 1.2  - P  - 11,780,000      11,780,000      11,780,000      100        
     14.6 ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 2.14 1 1.2  - P  - 5,000,000        5,000,000        5,000,000       100
     14.7 ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2.14 1 1.4  - P  - 14,642,900      14,642,900      14,642,900      100
     งบรายจ่ายอ่ืน
     14.8 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  2.14 2 2.5  - P  - 4,126,900        4,126,900        4,126,898       100        
     14.9 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์  2.14 3,4 3.1,4.2  - P  - 25,400,000      25,219,583      24,506,214      97.17     
           14.9.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ก อก. 2.14 4 4.2  - P  - 24,900,000      24,719,583      24,119,147      97.57     
           14.9.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการด้าเนินการเร่ืองร้องเรียนจาการประกอบ 2.14 3 3.1  - P  - 500,000          500,000          387,066.68      77.41     
กิจการอุตสาหกรรม
     14.10 ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส้านึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 2.14 4 4.1 - P - 632,700          632,700          632,677          100        
     14.11 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 2.14 4 4.1 - P - 1,023,400        1,023,400        1,007,591       98.46     
     14.12 ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ P  -  - 13,863,000      10,502,783      9,536,993       90.80     
การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
          14.12.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 2.14 2 2.2 P  -  - 7,463,000        5,253,965.47    4,972,404       94.64     
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ
          14.12.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. 2.14 4 4.4 P  -  - 2,400,000        2,250,000        1,897,500       84.33     
          14.12.3  ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2.14 4 4.2  - P  - 4,000,000        2,998,818        2,667,090       88.94     
     14.13 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 2.14 4 4.3 P  -  - 7,350,000        6,668,035        6,327,102       94.89     
          14.13.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของบุคลากรใน สปอ. 2.14 4 4.3  - P  - 350,000 264,960 264,960 100
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เสร็จแล้ว
ตามแผน แผน(หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก
งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือนรายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 12 เดือน งบประมาณ (บาท)
ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agenda
แผนฯ 
อก.

แนวท
าง

          14.13.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังของ สปอ. 2.14 4 4.3 P  -  - 400,000          28,425            28,425           100.00    
          14.13.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงกับการควบคุม 2.14 4 4.3 P  -  - 200,000          13,000            11,400           87.69     
ภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         14.13.4 ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4.0 ด้านก้าลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรม 2.14 4 4.3 P  -  - 4,750,000        4,750,000        4,673,755       98.39     
         14.13.5 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 2.14 4 4.3  - P  - 900,000          861,650          852,560          98.95
         14.13.6 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 2.14 4 4.3  - P  - 500,000          500,000          496,003          99.20
         14.13.7 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษา 2.14 4 4.3 P  -  - 250,000.00      250,000.00      -                -        
ความปลอดภัยของหน่วยงานสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
     14.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2.14 2 2.5 P  -  - 68,400            177,670.75      171,735.05      96.66     
     14.15 ค่าใช้จ่ายในการการจัดท้านโยบายด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2.14 4 4.1 P  -  - 5,000,000        5,000,000        -                -        
(Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม
15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้้าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2.14 3 3.5  - P  - 8,131,400        6,852,757        6,658,361       97.16     
16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด 2.14 3 3.2 P  -  - 1,700,000        1,439,150        895,490          62.22     
สมุทราปราการ(พ้ืนท่ีเทศบาลบางปู) และก้าหนดแนวป้องกัน โดยรอบ หรือแนวพ้ืนท่ีกันชน 
17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดก๊าชเรือน 2.14 3 3.2 P  -  - 3,367,900        3,367,900        91,915           2.73
18. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 2.14 1 1.2 P  -  - 4,000,000        3,493,550        2,467,325       70.63     
โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2.14 3 3.4  - P  - 35,000,000      34,573,671      34,326,240      99.28     
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2.14 2 2.2 P  -  - 9,476,000        8,760,146        6,618,857       75.56     
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)
ส้าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม
21. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 2.14 2 2.2 P  -  - 550,500          208,807          208,807          100        

รวมท้ังส้ิน 264,254,900   251,119,333    190,861,774   76.00    
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

2.4 ด้านพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
แนวทางท่ี 3 : ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพ้ืนท่ี 54.17 5,492,000    5,492,000   795,249     14.48        ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 1 : ค่าจ้างท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายด าเนินการ 0.00 4,206,500    ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาวันท่ี 5 ส.ค. 63 จะต้องตรวจรับงวดท่ี 1
1.1 ค่าด้าเนินการศึกษา ส้ารวจ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 4 จังหวัด 4 0 0.00 ประมาณต้นเดือน ก.ย. 63 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษางวดท่ี 1
1.2 วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 4,000 ราย 4,000 0 0.00 พ้ืนท่ีด้าเนินการ ตราด เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี สงขลา ตาก 
1.3 จัดรายการบรรยายและแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกับ 4 คร้ัง 4 0 0.00 สระแก้ว และมุกดาหาร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.4 ส้ารวจและประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 4,000 ราย 4,000 0 0.00
1.5 ค่าจัดท้ารายงาน
กิจกรรมท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 112.50 อยู่ระหว่างการด้าเนินการของ สอจ. 
2.1 เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ และช้ีแจงสถานการณ์การลงทุน 4 จังหวัด 4 3 75.00 319,200       ตราด เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.2 ติดตามและเผยแพร่ความก้าวหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด 4 3 75.00 281,600       ตาก สงขลา สระแก้ว มุกดาหาร
กิจกรรมท่ี 3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 50.00 1.จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการ/นักลงทุน
3.1 ค่าบุคลากร 2 อัตรา 2 2 100.00 180,000       2.จัดส่งเอกสารและส่ือประชาสัมพันธ์
3.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ - 504,700       

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A4. การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

2.5 ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 :  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  ผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 104.17 4,318,400    4,318,400   4,318,400   100.00
และเกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีและ
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 100


 100/ 113 112.50 307,400       307,400      กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคเหนือฯ
ในภาคเหนือด้วยการจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในการด้าเนินธุรกิจ เปอร์เซ็นต์/ 200 เปอร์เซ็นต์/ 1.ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ และร่างหลักสูตร มีผู้ประกอบการ

200 คน 225 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ (40 กิจการ) 
2.คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า
และบริการเกษตร จ้านวน 40 ผลิตภัณฑ์ 25 สถานประกอบการ
3.ด้าเนินงานจัดท้าคลิปวีดีโอ (Clip VDO) ส่ือการสอน หลักสูตรยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโลยีและนวัตกรรม มีหัวข้อการบรรยาย 8 หัวข้อ ระยะเวลาการ
บรรยาย รวมจ้านวน 12 ช่ัวโมง ดังน้ี หัวข้อการอบรมดังน้ี Product & Packaging Design/การจัดท้า
มาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร/การรับรองเกษตรอินทรีย์สากล /ระบบการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing System/Digital Marketing)/การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ (New business model) 
เป็นต้น เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและสามารถจัดจ้าหน่ายได้
ผู้เข้าอบรม รวมจ้านวน 100 คน และด้าเนินกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการเกษตร จ้านวน 40 ผลิตภัณฑ์
4.เผยแพร่คลิปส่ือการสอน : มิถุนายน – กรกฎาคม 2563
5.ช่องทางการรับชมคลิปส่ือออนไลน์ :กรุ๊ปไลน์ North-Organics Knowledge Room และFacebook 
6.ช่องทางการลงทะเบียน : https://forms.gle/9wa1no6ynbYLt99q7 
7.บรรยายผ่านส่ือการสอนออนไลน์ Clip VDO  จ้านวนผู้เข้าอบรมออนไลน์  225 ราย (แผน 200คน) 
ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความพร้อมจากผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ด้านการผลิตระบบคุณภาพมาตรฐานท่ีได้รับรอง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ และการตลาด เพ่ือน้าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

26





แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คัดเลือกผู้ประกอบการ เพ่ือด้าเนินการพัฒนาและให้ค้าปรึกษาเชิงลึกจ้านวน 40 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวม 25 กิจการ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการเผยแพร่ส่ือการสอนออนไลน์ Clip VDO
หรือระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับองค์ความรู้และทักษะ
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  ภายใต้หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีหัวข้อการบรรยาย 8 หัวข้อ 
ระยะเวลาการบรรยายรวมจ้านวน 12 ช่ัวโมง
ผลการด าเนินงานท้ังปี ผู้เข้าอบรมออนไลน์ ณ วันท่ี 31 ก.ค.63 ยอดรวม225ราย (แผนท้ังปี 200 ราย)

2. กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 40 ผลิตภัณฑ์/ 40/ 40 100.00 2,671,000     2,671,000    การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
125 วันท้างาน 70 125 รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 40 กิจการ, โจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์รวบรวมข้อมูล/ส้ารวจ

ความพร้อมผู้ประกอบการ (Tele Interview) โจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์ท่ีปรึกษาก้าหนดแผนการทดลอง
และด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ จ้านวน  
25 กิจการ รวม 25 วันท้าการ
1. ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการสรุปแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 วันท้าการ ณ สถานประกอบการ จ้านวน 25กิจการ 
รวม 25วันท้าการ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยท้าการรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตระบบคุณภาพมาตรฐานท่ีได้
รับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เคร่ืองจักร
ท่ีมีอยู่ และการตลาด เพ่ือน้าวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลและรูปภาพ
ประกอบการเข้าให้ค้าปรึกษา 
2.ท่ีปรึกษาด้าเนินงานให้ค้าปรึกษาผู้ประกอบการเป้าหมาย ในกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลอดโครงการ ท่ีปรึกษาจะด้าเนินงานก้าหนดแผนการทดลองตามแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตอาหารปลอดภัยและด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการทดลอง
ท่ีก้าหนดในห้องปฏิบัติการ และถ่ายทอดข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ จ้านวน 
25 วันท้าการ โดยในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน
การทดลองท่ีก้าหนดในห้องปฏิบัติการ และท่ีปรึกษาด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการทดลอง
ท่ีก้าหนดในห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จ้านวน 25 ราย รวม 25 วันท้าการ 
ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการยกระดับการผลิตและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตรปลอดภัยฯ โดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 
40 ผลิตภัณฑ์ 25 สถานประกอบการ รวมวันท้าการตลอดระยะเวลาโครงการตามแผนด้าเนินงาน 
125วันท้าการ โดยท่ีปรึกษาด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการทดลองท่ีก้าหนดในห้องปฏิบัติการ 
** ผลการด าเนินงานท้ังปี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 40 ผลิตภัณฑ์
25 สถานประกอบการ เข้าให้ค้าปรึกษา 125 วันท้าการ (แผนท้ังปีออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 40 ผลิตภัณฑ์ 25 สถานประกอบการ เข้าให้ค้าปรึกษา 125 วันท้าการ)
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน 25 25/ 25 100.00 1,340,000     1,340,000    กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยฯ
เชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ สถานประกอบการ/ 66 125 รวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการธุรกิจ สายการผลิต ค้นหาปัญหา และก้าหนดแนวทางการ

125 วันท้างาน ด้าเนินงาน ประสิทธิภาพ เพ่ือน้าไปพัฒนาและต่อยอดส่ิงใหม่ให้กับองค์กรได้อย่างมีท่ีปรึกษา
เข้าให้ค้าปรึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเชิงลึก ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ) กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
งานเชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 25 ราย เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิเช่น การบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ใน Supply chain เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า/กระบวนการจัดซ้ือ/กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์/เทคนิคการเจรจาธุรกิจ/
การตลาด เป็นต้น/การบริหารจัดการเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกิจกรรมการตลาด /
การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น โดยเน้น
กระบวนการท่ีผู้ประกอบการสามารถน้าไปพัฒนาและต่อยอดส่ิงใหม่ให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผลิตภาพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 โดยการด้าเนินงานตลอดโครงการ 
ท่ีปรึกษาจะเข้าให้ค้าปรึกษา รายละ 5 วันท้าการ  25 ราย รวม 125 วันท้าการ โดยในช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการเข้าให้ค้าปรึกษา 25 ราย รายละ 2 วันท้าการ
(Man-day 1 และ 2) รวม 50 วันท้าการ โดยการเข้าให้ค้าปรึกษา ได้ด้าเนินการ ดังน้ี
1) รวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการธุรกิจ สายการผลิต ค้นหาปัญหา และก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงาน เพ่ือน้าไปพัฒนาและต่อยอดส่ิงใหม่ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ้านวน  1 วันท้าการ
2) เข้าให้ค้าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ตามแผนการด้าเนินงานท่ีก้าหนด 2 วันท้าการ
3) เข้าให้ค้าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ตามแผนการด้าเนินงานท่ีก้าหนด และติดตาม
การด้าเนินงาน  จ้านวน 1 วันท้าการ
4) สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยหรือ
เกษตรอินทรีย์ และเสนอแนะ จ้านวน  1 วันท้าการ
ผลการด้าเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 
 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการเข้าให้ค้าปรึกษา 25 ราย รวม 75 วันท้าการ เข้าให้ค้าปรึกษโดยน้า
ปัญหาท่ีค้นพบ ณ สถานประกอบการ ก่อนการพัฒนา โดยด้าเนินการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ให้ข้อเสนอแนะและน้ามาสรุปผลการด้าเนินการ
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเชิงลึกผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
หรือเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 25 ราย 125 วันท้าการ (แผนท้ังปี จ้านวน 25 ราย 125 วันท้าการ)
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

2.5 ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 :  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
            3 :  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 112.14 5,261,600      5,261,600   5,261,600   100.00 ผลการด าเนินงาน
มูลค่าเพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟช่ันระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Ethical Textile to High Value-added Creation)ระยะท่ี 2
กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจ 600 คน 600 660 110.00 1,761,600        - อบรมให้ผู้ประกอบการส่ิงทอและ SME ในหลักสูตร (1) การออกแบบส่ิงทอเชิงสร้างสรรค์บน
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูงสู่ศูนย์กลาง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (2) แนวโน้มตลาด แฟช่ันและส่ิงทอ 2020 รู้คิด รู้ท้า รู้ทัน และ 
แฟช่ันระดับภูมิภาค (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและรักษาส่ิงแวดล้อม

คร้ังท่ี 1 จังหวัดขอนแก่น : วันท่ี 28 พ.ย. 62 ณ โรงเเรมอวานี ขอนแก่น จ้านวน 143 คน
คร้ังท่ี 2 จังหวัดสุรินทร์ : วันท่ี 14 ม.ค. 63 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ้านวน 257 คน 

คร้ังท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา : วันท่ี 16 ม.ค. 63 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ้านวน 110คน

คร้ังท่ี 4 จังหวัดสกลนคร : วันท่ี 24 ม.ค. 63  ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ้านวน 150 คน
 - จัดงานสรุปเผยแพร่ผลการด้าเนินโครงการและการแสดงแฟช่ันโชว์ มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วม
สมัยสู่สากล ณ โรงเเรมอวานี ขอนแก่น ห้องคอนเวนช่ัน 3  ในวันศุกร์ท่ี 18 กันยายน 2563 
เวลา 13.00-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ
เป็นประธานเปิดงาน เเละมีผู้เข้าร่วมงานจ้านวน 200 คน

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเคร่ืองแต่งกายและ 35 35 40 114.29 3,500,000        - เน่ืองจากสภาวการณ์ในปัจจุบันเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถ
ผ้าทอพ้ืนเมือง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างคุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์ จัดการเดินทางได้และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอปรับปรุงแผนงานและ
ในอนาคต (High Value-added Creation) ชดเชยกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ันด้วยการออกแบบ 100.70 2,900,000      2,900,000   2,900,000   100.00 ผลการด าเนินงาน
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้
(High Value Textile and Fashion Development) ระยะท่ี 2
กิจกรรมท่ี 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบการพัฒนา/ 250 คน 250 257 102.80 315,600          - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ผ่านคล่ืนวิทยุ อสมท.ปัตตานี เม่ือวันท่ี 8 พ.ย. 2562 
ผลิตภัณฑ์ และการตลาด โดยทางคล่ืนได้สัมภาษณ์ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อ้านวยการสถาบันฯ เพ่ือเชิญชวนผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการและช้ีแจงแนวทางการด้าเนินงาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A4. การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี  (Factory 4.0 & SD)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 คร้ังท่ี 1 จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการออกตลาดและการปรับเลือก
ใช้วัสดุ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วิทยากร คือคุณปิลันธ์ ธรรมมงคล เจ้าของบริษัทบ้านส่ิงทอ จ้ากัด และคุณบัญชา ชูดวง 
ท่ีปรึกษาด้านการออกแบบร่วมบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จ้านวน 111 คน เน้นเน้ือหาในเร่ือง
ของการเตรียมเลือกใช้วัสดุในการท้าผลิตภัณฑ์ และกรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
 คร้ังท่ี 2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย
งานปักมือ" วันท่ี 12 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เน้นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ด้วยงานปัก วิทยากร คือ คุณนิธี สุธรรมรักษ์ ผู้ประกอบการโอท็อปท่ีได้รับเลือก
เข้าสู่โอท็อปข้ึนเคร่ือง  มีผู้เข้ารับการอบรมจ้านวน 45 คน
 คร้ังท่ี 3 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การท้าแพทเทิร์นอุตสาหกรรม” ระหว่างวันท่ี 
22-23 มกราคม 2563 ณ ตึกวิทยะบริการ ช้ัน 2 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
วิทยากร นายมนัสวิน เจ๊ะโว๊ะ Pattern Manager เส้ือผ้าย่ีห้อดังและผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
แพทเทิร์นมากว่า 16 ปี มีผู้เข้ารับการอบรม รวมจ้านวน ท้ังส้ิน 51  คน 
 คร้ังท่ี 4 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การท้ากระเป๋าผ้าคาดอก” เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 
2563 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี วิทยากร ผศ. อารีนา อีสามะ 
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้เข้ารับการอบรม
รวมจ้านวน ท้ังส้ิน 50 คน
 ด้าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ได้ผู้เข้าร่วมอบรมครบตามเป้าหมายท่ี 257 คน

กิจกรรมท่ี 2 ด้าเนินการท้าผลิตภัณฑ์ส่ิงทอใหม่ด้วยการออกแบบ 30 30 30 100.00 1,800,000       การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอใหม่ด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์บนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยอยู่ในข้ันตอนการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญและการลงพ้ืนท่ี

ให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 9 กลุ่ม เช่น กลุ่มกัทลี กลุ่มสตรีตัดเย็บเส้ือผ้า
สะเตงนอก และกลุ่มศรียะลาบาติก  เป็นต้น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการด้าเนินการประสาน
อยู่ระหว่างการรวบรมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการการด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ได้จัดท้าผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ จ้านวนท้ังส้ิน 12Collection จ้านวน 30ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1.Collection :  For the New Gen
2.Collection :  TIE-DYE LOVER
3.Collection :  GRAPHIC & COLORS
4.Collection :  Natural Embroidery Bag
5.Collection :  Beramas
6.Collection :  หนังตะลุง
7.Collection :  Light with Shadow
8.Collection :  Flower in the crack of stone
9.Collection :  Light with Shadow
10.Collection :  Timeless
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

11.Collection :  Thai Tail Story
12.Collection :  Southern & North

กิจกรรมท่ี 3 จัดท้าหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ 300 เล่ม 300 300 100.00 210,000          - ด้าเนินการถ่าย look book ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ้านวน 59 ผลิตภัณฑ์ ณ สตูดิโอ shoot D 
โดยจัดหานางแบบ 2คน นายแบบ 1 คน ช่างไฟ ช่างกล้องและช่างแต่งหน้า ส้าหรับการถ่ายแบบ
ผลิตภัณฑ์และออกแบบรูปแบบหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ ในรูปเล่มขนาด A4 พิมพ์ส่ีสี พร้อม
จัดพิมพ์ 300 เล่ม

กิจกรรมท่ี 4 จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ 1 คร้ัง 1 1 100.00 574,400          - จัดงานสัมมนาสรุปผลโครงการ แนวคิด Cross Cultural: Turn Thai Wisdom to 
International เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 63 ณ ห้องน้้าพราว 1 โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี
มีคนเข้าร่วมงานรวม 115 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและส่ือมวลชน 
โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าจังหวัดปัตตานีนายปรีชา ชนะกิจก้าจร เป็นประธานในพิธีปิดภายใน
งานประกอบด้วยกิจกรรม ช่วงเช้ามีการแสดงมินิแฟช่ันโชว์ ผลิตต้นแบบภายใต้โครงการฯ และ
สัมมนา หัวข้อ โอกาสของ SMEs ไทยสู่ตลาดมาเลเซีย ช่วงบ่ายสัมมนา หัวข้อ พลิกงานท้องถ่ิน
สู่ความร่วมสมัย และหัวข้อ โอกาสทางการค้าในวิกฤตโควิด-19 และมีการท้าข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานผ่านทางออนไลน์ 
https://mgronline.com/south/detail/9630000092438
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200909141926982
https://www.paaktai.com/news/detail/5931
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ เกิดการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ
 และสินค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ พบว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยในปี2562
ผู้ประกอบการหลังจากเข้าโครงการแล้วมียอดรายได้ จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 
16,210,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามันภาคใต้ 131.33 1,000,000      1,000,000   454,091     45.4091
กิจกรรมท่ี 1 เชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงาน และคัดเลือกโรงงาน 10 โรงงาน 10 10 100.00 50,000           1.สอจ.สุราษฎร์ธานี ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563
สกัดน้้ามันปาล์มเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 โรงงาน 2. เม่ือวันท่ี 27 พ.ค.63 ท่ีปรึกษาเร่ิมปฎิบัติงาน โดยลงพ้ืนท่ีคัดเลือกโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน

ไม่น้อยกว่า 10 โรง จาก 21 โรง ท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลปรากฎว่าโรงงานท่ีผ่านคัดเลือกและ
กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมสัมมนาให้ค้าปรึกษา 50 คน 50 97 194.00 57,600           ผ่านความเห็นจากคณะกรรมฯแล้ว จ้านวน 10 โรง ดังน้ี
กิจกรรมท่ี 3 ด้าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน 10 โรงงาน 10 10 100.00 892,400         2.1. บริษัท เอเจ ปาล์มออยล์ จ้ากัด
ในโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มด้วยระบบ SMART Boiler Monitoring System 2.2. บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรม น้้ามันปาล์ม จ้ากัด (1993)

2.3. บริษัท เจริญ น้้ามันปาล์ม จ้ากัด
2.4. บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ้ากัด
2.5. บริษัท ท่าชนะน้้ามันปาล์ม จ้ากัด
2.6. บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จ้ากัด (ไทรขึง)
2.7. บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ้ากัด
2.8. บริษัท ยูนิวานิชน้้ามันปาล์ม จ้ากัด
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2.9. บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จ้ากัด
2.10. บริษัท แอ๊บโซลูท โปรดักส์ จ้ากัด
3. ท่ีปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับท่ี 1 และขอเบิกเงินค่าจ้างงวดท่ี 1 ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย. 63 ตามก้าหนด โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 2 ก.ค.63 และรายงานผลการตรวจรับงานจ้างท่ี
ปรึกษางวดท่ี 1 น้าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว
4. ท่ีปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับท่ี 2 และขอเบิกเงินค่าจ้างงวดท่ี 2 ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 63 ตามก้าหนด โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 10 ส.ค.63 และรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง
ท่ีปรึกษางวดท่ี 1 น้าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว
5. อยู่ระหว่างท่ีปรึกษาด้าเนินการและการส่งมอบงานงวดท่ี 3 ในวันท่ี 23 ต.ค.63

6. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 86.36 2,620,000      2,620,000   768,401     29.3283
ยางพาราในพ้ืนท่ีภาคใต้
กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมทักษะนักวินิจฉัยและประเมิน 10 คน 10 25 250.00 43,400            - เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสัมมนา
สถานประกอบการอุตสาหกรรม 4.0 เชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะนักวินิจฉัยและประเมินสถานประกอบการอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้

โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ 
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านการเป็นนักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)เบ้ืองต้น
ให้กับเจ้าหน้าท่ีของ สอจ. 11 จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีของ สอจ. เข้าร่วม 25 คน

กิจกรรมท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพารา  -ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเลขท่ี269/2563
ด้วยระบบอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติหรือระบบ IT ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เป็นท่ีปรึกษาด้าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/ก่ึง
อัตโนมัติหรือระบบ It ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของ
ภาคใต้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 วงเงิน 2,500,000 บาท ระยะเวลา
ด้าเนินการ 180 วัน (30 เมษายน 2563–26 ตุลาคม 2563) แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 3งวด
ได้แก่ งวดท่ี 1 รายงานฉบับต้น ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญางวดท่ี 2 รายงาน
ฉบับกลาง ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และงวดท่ี 3 ภายใน 180 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - วันท่ี 18 มิถุนายน 63 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างท่ีปรึกษาฯ ได้มีมติตรวจรับ
งานงวดท่ี 1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ
หรือระบบ IT ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.63 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดท่ี 1 จ้านวน
750,000 บาท โดยหักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างงวดน้ี เป็นเงิน 37,500 บาท 
คงเหลือเงิน จ้านวน 712,500 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 - วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างท่ีปรึกษาฯ ได้มีมติตรวจรับ
งานงวดท่ี 2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ
หรือระบบ IT ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.63 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดท่ี 2 จ้านวน
 1,000,000 บาท โดยหักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างงวดน้ี เป็นเงิน 50,000 บาท
คงเหลือเงิน จ้านวน 950,000บาท ท่ีปรึกษาฯ คาดว่า จะสามารถส่งงานงวดท่ี 3 ได้ภายในวันท่ี

งวดท่ี 1 1,484,400        16 ตุลาคม 2563 
1. จัดท้ากรอบแนวคิด แผนการด้าเนินการด้าเนินงาน ระยะเวลาการให้ 1 แผน 1 1 100.00 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ท่ีปรึกษาฯ ได้จัดท้ากรอบแนวคิด แผนการด้าเนินงาน ระยะ
ค้าปรึกษาแนะน้าแก่สถานประกอบการเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เวลาการให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่สถานประกอบการเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
2. ลงพ้ืนท่ีประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 และตรวจวินิจฉัย 25 โรง 25 25 100.00 แล้วระหว่างวันท่ี 18 พ.ค. 63 ถึงวันท่ี 8 มิ.ย. 63 ท่ีปรึกษาฯ ได้ลงพ้ืนท่ีประเมินระดับศักยภาพ
สถานประกอบการเชิงลึก อุตสาหกรรม 4.0 และตรวจวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก จ้านวน 40 โรงงาน เพ่ือให้ทราบ
3.จัดประชุมน้าเสนอผลการประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 1 คร้ัง 1 1 100.00 ถึงกระบวนการผลิต ระบบการท้างาน สภาพ ปัญหา ส่ิงท่ีสถานประกอบการต้องการพัฒนาและ
และตรวจวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก ปรับปรุง โดยใช้แบบการประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด   

วันท่ี 9 มิ.ย. 2563 ท่ีปรึกษาจัดประชุมน้าเสนอผลการประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0
หรือผลการตรวจวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก พร้อมคัดเลือกสถานประกอบการ จ้านวน
 25 โรงงาน และส้ารอง จ้านวน 2 โรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย
(1) นครศรีธรรมราช จ้านวน 4 โรงงาน 
- บริษัท ภัทรพาราวูด ทุ่งใหญ่ จ้ากัด
- บริษัท นาบอน พาราวู้ด จ้ากัด 
- บริษัท ชูศักด์ิแอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ากัด 
- บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จ้ากัด
(2) ตรัง จ้านวน 5 โรงงาน และส้ารอง 1 โรงงาน 
- ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พันธ์ทองทิพย์ พาราวู้ด
- บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ้ากัด (จ.ตรัง)
- บริษัท เมกก้า วู้ด จ้ากัด
- บริษัท กันตัง พาราวู้ด จ้ากัด (1)
- บริษัท กันตัง พาราวู้ด จ้ากัด (2)
- บริษัท พี.เอส.ที.พาราวู้ด จ้ากัด (ส้ารอง)
(3) พัทลุง จ้านวน 2 โรงงาน
- บริษัท พัทลุงซัพพลาย จ้ากัด (สาขาท่ี 00001)
- บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ้ากัด (จ.พัทลุง)
(4) ระนอง จ้านวน 2 โรงงาน
- บริษัท กิจไพศาลแอสเสท จ้ากัด
- บริษัท ไท ฟง ฮง จ้ากัด
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

งวดท่ี 2 (5) ชุมพร จ้านวน 1 โรงงาน คือบริษัท พีเอฟพี พาราวู้ด จ้ากัด
1.ศึกษาออกแบบ เสนอ แนวทางในการปรับเปล่ียนระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 25 โรง 25 25 100.00 (6) พังงา จ้านวน 2 โรงงาน และส้ารอง 1 โรงงาน
2.ประชุมเพ่ือน้าเสนอต้นแบบการปรับเปล่ียนระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 1 คร้ัง 1 1 100.00 - บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จ้ากัด
พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม - ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.พี.คอนแทร็ค 93
3.ปรับเปล่ียนระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 25 โรง 25 25 100.00 - ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กาญจนาพาวดี พาราวูด
4.จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของระบบท่ีปรับเปล่ียนให้กับ 50 ชุด 50 50 100.00 (7) กระบ่ี จ้านวน 3 โรงงาน
สถานประกอบการอย่างน้อยระบบละ 2 ชุด - บริษัท อัลฟ่าวู้ด จ้ากัด

- บริษัท พาราโดม จ้ากัด
- บริษัท กระบ่ีวู้ดอินดัสตร้ีส์ จ้ากัด
(8) สงขลา จ้านวน 5 โรงงาน
- บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิช่ิง พาราวู้ด จ้ากัด
- บริษัท มาสเตอร์ พาราวู้ด จ้ากัด
- บริษัท กัมพลพาราวู้ด (2003) จ้ากัด
- บริษัท กรีน รีเวอร์วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากัด
- บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากัด (สงขลา)
(9) สตูล จ้านวน 1 โรงงาน คือ บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากัด (จ.สตูล)

งวดท่ี 3 504,600         
จัดสัมมนาสรุปผลการด้าเนินกิจกรรมฯ จ้านวน 1 คร้ัง 1 วัน 30 คน 30 0.00  - ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะนักวินิจฉัยและประเมินสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม 4.0ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้
สู้อุตสาหกรรม 4.0 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช 

จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่การด้าเนินงาน 17 หน่วยงาน 17 0.00 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 25 คน
ให้กับ สอจ. 14 จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 17 ชุด 
พร้อมแผ่นซีดี จ้านวน 17 ชุด
กิจกรรมท่ี 3 : บริหารโครงการ
1. ติดตามประเมินผล 4 คร้ัง 4 0.00 49,800           
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

2.5 ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                           ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                           ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
            1.3 :  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
            2.3 : ศึกษาและก้าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
            3.4 : ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร กับสังคมและส่ิงแวดล้อม



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 60.00     549,100        549,100       312,100        56.84 ผลการด าเนินงาน
โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด(3R) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง สอจ. นนทบุรี ลงนามสัญญาวันท่ี 8 เม.ย. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 21 ก.ย. 63
กิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่โรงงานรับทราบ 80 โรงงาน 80 80 100.00    39,100          ประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้ประกอบการ จ้านวน 80 ราย
กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกโรงงานท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงงาน 5 โรงงาน 5 5 100.00    -
กิจกรรมท่ี 3 น้าโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการไปเย่ียมชมแนวคิดและกระบวนการ 20 ราย 20 20 100.00    49,100           - พาสถานประกอบการไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท แดร่ี โฮม จ้ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานต้นแบบท่ีมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีดี ระหว่างวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมท่ี 4 รวบรวมข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้าง 5 ผลิตภัณฑ์ 5 0 -        400,000         1.รวบรวมข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือจัดท้า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช่แล้ว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงงาน แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังน้ี
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 1.1 บมจ.บางกอก-เดคคอน : แผ่นไม้อัดข้ึนรูปจากเศษไม้และข้ีเล่ือย,กล่องไม้ใส่หลอด
กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการด้าเนินโครงการ 1 รายงาน 1 -        60,900          แสง UV,ข้ีเล่ือยอัด ท้าเช้ือเพลิง,เปเปอร์มาเช่ (กระดาษอัด)

1.2 บจก.อุตสาหกรรม แมนดารินสปินน่ิง : เส้นด้ายใยชาโค (ผลถ่าน) ท่ีมีคุณสมบัติกรอง
อากาศและกล่ิน
1.3 บจก.ไทยการ์เม้นต์ เอ็กซสปอร์ต : ชุดผ้าห่มและปลอกหมอนยัดด้วยเศษผ้า,
กระเป๋าใส่ของต่างๆ เช่น ปากกา ชุดมีดท้าครัว
1.4 บจก.อีสท์เวสท์ ซีด : ก้อนดิน (จากการเพาะพันธ์ุกล้าไม้) ยัดเมล็ดพืชพร้อมปลูก,
กระดาษสา อัดเมล็ดพืชพร้อมปลูก อัดเมล็ดพืชพร้อมปลูก
1.5 บจก.ฟาร์มสด : แยมจากกากผลไม้,ผลเย่ือหุ้มเน้ือฟักข้าว

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2.จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ในเร่ือง 
การจัดการของเสียตามหลัก 3R ของเสียตามหลัก 3R
3.อยู่ระหว่างการน้าแนวคิดไปจัดท้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
4. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดท้าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ้านวน 5 ผลิตภัณฑ์

7.2 ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 100.00   1,500,000     1,500,000     1,420,000     94.67 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรม สอจ.นนทบุรี ลงนามสัญญาวันท่ี 9 เม.ย. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 19 ก.ค. 63
1. แต่งต้ังคณะท้างาน 1 คณะ 1 1 100.00    ท่ีปรึกษาด้าเนินการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของแต่ละสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว 
2. คัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการ และเลือกแนวทางในการพัฒนา 15 แผนงาน 15 15 100.00    แนวทางการด้าเนินงาน มีดังน้ี
3. จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด้าเนินงาน 1 ราย 1 1 100.00    (1) วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน
4. ศึกษาปัญญหาท่ีเกิดข้ึนของแต่ละโรงงาน 15 แผนงาน 15 15 100.00    แผนงานท่ี 5 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และแผนงานท่ี 6 : ขับเคล่ือนการตลาด
5. ก้าหนดแนวทางการปรับปรุง 15 แผนงาน 15 15 100.00    1,420,000      2) ฝ้ายมณี แผนงานท่ี 6 : ขับเคล่ือนการตลาด
6. ให้ค้าปรึกษาแนะน้าและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้ได้ตามเกณฑ์ 15 แผนงาน 15 15 100.00    (3) วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองประดับแฟช่ัน แผนงานท่ี 6 : ขับเคล่ือนการตลาด
   ท่ีก้าหนด (4) บจก.อู่น้าชัยรัตนาธิเบศร์
7. จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนิน 1 รายงาน 1 1 100.00    80,000          แผนงานท่ี 1 : บริหารจัดการโลจิสติกส์ และแผนงานท่ี 3 : ปรับปรุงคุณภาพพัฒนางาน

(5) บจก.ดูโรฟอร์ม
แผนงานท่ี 3 : ปรับปรุงคุณภาพพัฒนางาน และแผนงานท่ี 8 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) บจก.พี.เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์
แผนงานท่ี 1 : บริหารจัดการโลจิสติกส์ และแผนงานท่ี 4 : ลดต้นทุนพลังงาน
(7) บจก.ลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์
แผนงานท่ี 3 : ปรับปรุงคุณภาพพัฒนางาน และแผนงานท่ี 5 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(8) เมธาวันท์ ไชยวัฒมงคล
แผนงานท่ี 5 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และแผนงานท่ี 6 : ขับเคล่ือนการตลาด
(9) บจก.ส.ศิลป (2521) แผนงานท่ี 1 : บริหารจัดการโลจิสติกส์
สามารถเพ่ิมรายได้ หรือลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่า 3,488,164.50 บาท/ปี
ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว

7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดด้วยนวัตกรรม 100.00   400,000        400,000       399,950 99.99 ผลการด าเนินงาน
1. จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสัปปะรด 20 ราย 20 20 100.00    400,000         สอจ. ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีปรึกษาบริษัท เวิร์คพร้ินท์ จ้ากัด ได้ท้าหนังสือส่งมอบงานงวดท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 เพ่ือขอเบิกเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 276,500 บาท
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา จัดประชุมตรวจรับงานงวดท่ี 2 วันท่ี 25 ก.ย. 63
ด้าเนินการเบิกเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 276,500 บาท เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว
ยอดเงินคงเหลือจ้านวน 5,000 บาท เบิกค่าน้้ามันเช้ือเพลิงในการลงพ้ืนท่ีติดตาม
ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 4,950 บาท เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563
ลงนามในสัญญาวันท่ี 27 มี.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 24 ก.ย. 63
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

7.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 100.00   428,600        428,600       428,600        100.00 ผลการด าเนินงาน  สอจ.ชัยนาท
ขนาดย่อมด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลงนามในสัญญา 1 เม.ย. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 13 มิ.ย. 63
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองเคร่ืองมือเบ้ืองต้นในการปรับปรุง 40 ราย 40 40 100.00    28,600          จัดฝึกอบรมเพ่ิมองค์ความรู้เร่ืองเคร่ืองมือเบ้ืองต้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต 1 วัน เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563
กิจกรรมท่ี 2 จัดจ้างท่ีปรึกษาให้ค้าปรึกษาแนะน้าด้านการปรับปรุง 4 ราย 4 4 100.00    400,000         ท่ีปรึกษาเข้าให้ค้าปรึกษาแนะน้าสถานประกอบการจ้านวน 4 ราย 1 แผนงาน แผนงาน
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ในเดือนเมษายน 2563  2 (Man-Day)

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 เมษายน 2563 และคร้ังท่ี 2 วันท่ี 23 เมษายน 2563
7.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 102.50   653,200        653,200       653,200        100.00 ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 1 จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการน้าเทคโนโลยีข้ันสูง 200 ราย 200 210 105.00    153,200         153,200         - สอจ.กาญจนบุรี จัดสัมมนาฯ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์แคว
มาใช้ในการผลิตการให้บริการและอ่ืนๆ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมเสวนาทิศทางการพัฒนาและ การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 110 คน คร้ังท่ี 2 
เม่ือ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชศุภมิตร ช้ัน 5 โรงแรมราชศุภมิตณ  อ้าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ้านวน 100 ราย รวมผู้เข้าร่วม 2 คร้ัง จ้านวน 210ราย

กิจกรรมท่ี 2 จ้างท่ีปรึกษาให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกเฉพาะราย 5 5 5 100.00    500,000         500,000        จ้างท่ีปรึกษาให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกเฉพาะราย จ้านวน 5 สถานประกอบการ ได้แก่
สถาน 1) บริษัท ไอออนิค จ้ากัด  ผลิตภัณฑ์หลัก : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอนินทรีย์ ปุ๋ยน้้า เลือกเทคนิค

ประกอบการ เพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตในแต่ละกิจการน้ัน 
2) บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ้ากัด  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้้าตาลทรายดิบ และน้้าตาล
ทรายขาว เลือกเทคนิคเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตในแต่ละกิจการน้ัน 
3) บริษัท ธนาศักด์ิสยาม เบสท์ฟูดส์ จ้ากัด ผลิตภัณฑ์หลัก : ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง 
และเคร่ืองด่ืมน้้าผลไม้ เลือกเทคนิคเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตในแต่ละกิจการน้ัน
4) บริษัท เอ บี ดี กาญจน์ จ้ากัด ผลิตภัณฑ์หลัก : อาหารกระป๋อง เลือกเทคนิคเพ่ิมผลิตภาพ
ของกระบวนการผลิตในแต่ละกิจการน้ัน 
5) บริษัท น้้าตาลราชบุรี จ้ากัด ผลิตภัณฑ์หลัก : น้้าตาลทรายดิบ เลือกเทคนิค
เพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตในแต่ละกิจการน้ัน
ลงนามในสัญญาวันท่ี 30 มี.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 26 มิ.ย. 63

8. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใต้ชายแดน 102.25   3,700,000     3,700,000     3,700,000     100.00 ผลการด าเนินงาน สอห.
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่สากล
1. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการ 100 100/ 511,100         511100 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน 
ในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน เปอร์เซ็นต์ / 100 102 102.00     - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการด้าเนิน

100 คน งานผลลัพธ์และการติดตามประเมินผลของกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมรับ
สมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และรับสมัครแล้ว จ้านวน 50 ราย 
จากเป้าหมายจ้านวน 40 ราย คัดเลือกเหลือ จ้านวน 41 ราย มีแผนจัดอบรมในเดือน
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กรกฎาคม จ้านวน 100 คน
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
• การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เพจ facebook ของสถาบันอาหาร
• ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านทางอุตสาหกรรมจังหวัด และสสว. ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
• การประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการผ่านทางโทรศัพท์-ผู้ประกอบการโดยตรง
• จัดอบรมวันท่ี 10 -11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ้านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 102 คน (แผน 100 คน) โดยมีเน้ือหาการอบรม ดังน้ี
1.การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบชุมชน ด้วยเทคโนโลยี 
2.การค้นหาอาหารท่ีใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.มาตรฐานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
4.ระบบการตลาดออนไลน์ (Online Marketing System) 
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี จ้านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 102 คน (แผนท้ังปี 100 คน)

2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 40 ผลิตภัณฑ์ 40 41 102.50    3,188,900      3,188,900      กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
/405 วัน
ท้างาน

/405 โครงการด้าเนินการรับสมัคร ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
แล้ว จ้านวน 50 ราย คัดเลือก จ้านวน 41 ราย จากแผน จ้านวน 40 ราย (จังหวัดนราธิวาส 
15 กิจการ,ปัตตานี 24 กิจการ ,ยะลา 2 กิจการ)  เก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ 
ผลการด้าเนินงาน (เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2563) ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการยกระดับการ
ผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า โดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จ้านวน 41 ผลิตภัณฑ์ 41 สถานประกอบ-การ (แผน 40 ผลิตภัณฑ์ 40 สถานประกอบการ)
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 - ท่ีปรึกษาเข้าพบผู้ประกอบการเพ่ือสรุปความต้องการแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังประเมินความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ังวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 - ท่ีปรึกษาให้ค้าปรึกษาเชิงลึกพร้อมท้าการทดลองผลิตเชิงพาณิชย์ 
 - ท่ีปรึกษาก้าหนดสูตรการผลิตและค่าควบคุมในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนา
 - ส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาในห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบความปลอดภัยและ
ฉลากโภชนาการเข้าเก็บข้อมูลเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 41 ผลิตภัณฑ์
 41 สถานประกอบ-การ (แผนท้ังปี 40 ผลิตภัณฑ์ 40 สถานประกอบการ)
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
9.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐาน 101.50   2,784,200 2,784,200     2,784,200     100     ผลการด าเนินงาน สอห.
สากลในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
1. ด้าเนินการยกระดับความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 สถาน 25/ 25 100.00    2,482,800      ด้าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร จ้านวน 26 ราย จัดอบรมการจัดท้าระบบคุณภาพ
การจัดท้าระบบคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร ประกอบการ/ 150 150 มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเข้าให้ค้าปรึกษาการจัดท้าระบบคุณภาพมาตรฐาน
ด้านมาตรฐานฮาลาลอย่างใดอย่างหน่ึง 150 วันท้างาน ด้านความปลอดภัยอาหาร หรือด้านมาตรฐานฮาลาลส้ารวจและคัดเลือก จ้านวน 25 ราย

(GMP จ้านวน 10 ราย,HACCP จ้านวน 4 ราย,HALAL จ้านวน 11 ราย) ด้าเนินการจัดอบรม
การจัดท้าระบบคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร จ้านวน 70 คน
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
 - เข้าให้ค้าปรึกษาแก่สถานประกอบการในการช้ีแจงกิจกรรมท่ีต้องด้าเนินการ วางแผน
การด้าเนินงานยืนยันขอบข่ายการจัดท้าระบบ และตรวจสถานท่ีผลิตพร้อมมอบหมายงาน
(First visit) และติดตามความก้าวหน้า (Follow up 1) โดยท่ีปรึกษาจะให้ค้าแนะน้าแก่
ผู้ประกอบการเพ่ือจัดท้าเอกสารและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานท่ีทาง
สถานประกอบการได้เลือกไว้ (GMP Codex, HACCP, HALAL) ท้ังด้านการปรับปรุงโครง
สร้าง จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกให้พนักงาน รวมท้ังแนะน้าการจัดท้าแบบฟอร์มส้าหรับ
บันทึกผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเอกสารต่างๆ และแนะน้าการจัดท้าเอกสาร คู่มือ
คุณภาพและระเบียบปฏิบัติงานท่ีผู้ประกอบการต้องจัดท้าข้ึน และการอบรมภายในสถาน
ประกอบการ (In-houseTraining) โดยท่ีปรึกษาท้าการอบรมพนักงานและทีมงานจัดท้า
ระบบมาตรฐานท่ีทางสถานประกอบการได้เลือกไว้ (GMP Codex, HACCP, HALAL) เพ่ือให้
พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร รวมท้ังทีมงานจัดท้าระบบคุณภาพของโรงงาน
สามารถจัดท้าเอกสาร และบันทึกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและถูกต้องรวมจ้านวน
วันท้างานท้ังส้ิน 108 Manday (เป้าหมายท้ังปี 25 สถานประกอบการ /150 วันท้างาน)
** ผลการด้าเนินงานท้ังปีจัดท้ามาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร 25สถานประกอบการ
 150 วันท้างาน) (เป้าหมายท้ังปี 25 สถานประกอบการ /150 วันท้างาน)

2. พัฒนายกระดับความรู้บุคลากรในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 100 เปอร์เซ็นต์ 100/ 100 103.00    301,400         พัฒนายกระดับความรู้ของบุคลากรในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการในด้านมาตรฐาน
โดยมีท้ังการอบรมเชิงปฎิบัติการและการเพ่ิมพูนความรู้ / 100 คน 100 103 ความปลอดภัยอาหาร หรือด้านมาตรฐานฮาลาล หรือด้านมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในการด้าเนิน

ธุรกิจในเบ้ืองต้นได้มีการประชุมทีมงานในเร่ืองของหัวข้อท่ีใช้ในการจัดอบรมและก้าหนดวัน
จัดอบรม คือ หัวข้อในการจัดอบรม เร่ืองมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารตามมาตรฐานสากล
และกลยุทธ์ในการท้า ตลาดออนไลน์
ผลการด้าเนินงานไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรขยายโอกาสธุรกิจอาหารผ่านมาตรฐานและ
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แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

การตลาดออนไลน์” วันพฤหัสบีท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
มณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 103 คน ผู้ประกอบการสามารถน้า
ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงานเพ่ิมช่องทางการตลาดท้าให้ยอดขายเพ่ิมมากข้ึน
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี จัดอบรมยกระดับความรู้ จ้านวน 103 คน (แผนท้ังปี 100 คน)

9.2 ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม 68.33     4,556,400     4,556,400     1,573,250     34.53   ผลการด าเนินงาน  ลงนามสัญญาวันท่ี 1 ก.ค. 63 ระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 13 ธ.ค. 63
เกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกพ้ืนท่ีภาคตะวันออก สอจ.ฉะเชิงเทรา ได้ด้าเนินการจัดสัมมนาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
1. สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 600 คน 600 630 105.00    2,800,000      อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยการให้
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การเพ่ิมผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจเร่ือง“พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดังและปังในยุคโควิด 19" ในหัวข้อ1)การพัฒนา
และนวัตกรรมรวมท้ังการจัดการสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) การเพ่ิมคุณค่าสินค้าด้วย

บรรจุภัณฑ์ ในยุคโควิด 19 3) ช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสมในยุค โควิด 19 จ้านวน 10 คร้ัง
มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมท้ังส้ิน 630คน เจ้าหน้าท่ี สอจ.และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 127 คน 

2. การให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกในการเพ่ิมผลิตภาพด้านคุณภาพสินค้า 16 ราย 16 16 100.00    957,000         สอจ.ฉะเชิงเทรา มีผลการด้าเนินงานดังน้ี 
มาตรฐานการผลิตกระบวนการผลิต การลดต้นทุน แก่ผู้ประกอบการ 1. ผู้รับจ้างลงพ้ืนท่ีส้ารวจรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม ของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกท่ีได้รับ
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ รวมท้ังอบรมให้ความรู้และถ่ายทอด คัดเลือก คร้ังท่ี 1 จ้านวน 8 จังหวัด รวม 16 ราย 
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (ภาคปฏิบัติ) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2.ผู้รับจ้างส่งแผนการให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกในการเพ่ิมผลิตภาพด้านคุณภาพสินค้า 

มาตรฐานการผลิต กระบวนการผลิต การลดต้นทุน โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า
ทางธุรกิจ และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัด 16 ราย 
จ้านวน 14 คร้ังต่อราย

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดท้าบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้แก่ 16 ผลิตภัณฑ์ 16 0 -        799,400         อยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ีส้ารวจความพร้อมของ ผปก.16 ราย (คร้ังท่ี 1/15)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
9.3 ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผลิตและแปรรูปผลไม้ 103.00   2,284,200     2,284,200     2,284,200     100     ผลการด าเนินงาน สอห.
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยครบวงจร
1. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 100 100/ 507,400         พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการผลิตผักฯ 
ในภาคการผลิตผัก ผลไม้ สมุนไพร ข้าว และพืชอ่ืนๆเกษตรอินทรีย์ เปอร์เซ็นต์ / 100 106 106.00     - ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ และร่างหลักสูตร รายช่ือ
และการแปรรูป 100 คน ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 25 กิจการ

 - ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสายการ
ผลิตและบริการ /การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ Product & Packaging Design 
หรือการจัดท้ามาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร การรับรองเกษตรอินทรีย์สากล / ระบบ
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing System / Digital Marketing) การบริหารจัดการ
ธุรกิจแนวใหม่ (New Business Model) เป็นต้น เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและสามารถจัดจ้าหน่ายได้ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมจะใช้ช่องทางส่ือ
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สังคมออนไลน์ หรือระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการเผยแพร่ส่ือการสอนออนไลน์ Clip VDO    
หรือระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับองค์ความรู้
และทักษะให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใต้หลักสูตรการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีหัวข้อการบรรยาย 13 หัวข้อ ระยะเวลาการบรรยายรวมจ้านวน 12 ช่ัวโมง 
มีผู้เข้าอบรมออนไลน์ ณ วันท่ี 31 ก.ค.63 ยอดรวม 106 ราย โดยช่อง-ทางการรับชมคลิป
ส่ือออนไลน์ : กรุ๊ปไลน์ East-Organics Knowledge Room และ Face Book
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี  มีผู้เข้าอบรมออนไลน์ รวม 106 ราย (แผนท้ังปี 100 ราย)

2. กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้าง 25 กิจการ/ 25/ 25 100.00    1,776,800      การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการเกษตร 130 วันท้างาน 130 130 รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 30 กิจการ, โจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์

รวบรวมข้อมูล/ส้ารวจความพร้อมผู้ประกอบการ (Tele Interview) , โจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์
ส้ารวจความพร้อมของผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถานท่ีผลิตจริงเพ่ือประเมิน
ความพร้อมท้ังทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองจักร เทคโนโลยีการผลิต โดยท้าการรวบรวม
ข้อมูลด้านการผลิต/ระบบคุณภาพมาตรฐานท่ีได้รับรอง/มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ และการตลาด 
เพ่ือน้าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการ 25 ราย เพ่ือเข้ารับค้าปรึกษา
เชิงลึกต่อไป
ท่ีปรึกษาก้าหนดแผนการทดลองตามแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้การผลิตอาหารปลอดภัย และให้ค้าปรึกษาผู้ประกอบการ 
ท่ีปรึกษาได้เข้าไปให้ค้าปรึกษาผู้ประกอบการ 25ราย สถานประกอบการและด้าเนินการ
พัฒนา/ต่อยอด/ปรับปรุงในห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร รวมท้ังส้ิน 93 วันท้างาน 
- อยู่ระหว่างการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ้านวน 25 ผลิตภัณฑ์ (ด้าเนินการแล้ว 72%)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินงานดังน้ี 
ให้ค้าปรึกษา (ต่อ) โดยด้าเนินการพัฒนา/ต่อยอด/ปรับปรุง ในห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร
และถ่ายทอดข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ 25 ราย รวม 37 วันท้าการ (man-day) ณ สถานประกอบการ (รวมท้ังปี
130 วันท้าการ) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนา และส่งมอบไฟล์
อาร์ตเวิร์คให้กับผู้ประกอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบความ
ปลอดภัยอาหาร (Food Safety)จัดท้ารายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จ้านวน 25ผลิตภัณฑ์
ผลการด้าเนินงานท้ังปี ออกแบบผลิตภัณฑ์ จ้านวน 25 ผลิตภัณฑ์ เข้าให้ค้าปรึกษา 
130 วันท้าการ (แผนท้ังปี 25 ผลิตภัณฑ์ 130 วันท้าการ)
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10. ค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 ฉบับ 1 0 -        14,173,300    14,173,300   20,553.20     0.15     ผลการด าเนินงาน
ท่ีต่อเน่ืองจากการประมงจังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี  - สอจ.ระนอง วันท่ี 3 สิงหาคม 63ได้รับแจ้งผลการพิจารณาค้าอุทธรณ์จากคณะกรรมการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พิจารณาอุทธรณ์ ว่าค้าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนจึงให้จังหวัดระนองสามารถด้าเนินการ
กิจกรรมท่ี 1 จัดจ้างท่ีปรึกษาด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ัง 14,023,800     จัดจ้างในข้ันตอนต่อไป คือ ท้าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากากรประมงและอุตสาหกรรม และแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก.เทสโก้ มาท้าสัญญา ซ่ึงได้ลงนามสัญญาเรียบร้อย
หลังท่า จังหวัดระนอง แล้วเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ก้าหนดเบิกจ่ายงวดแรกวันท่ี 30 ตุลาคม 2563
กิจกรรมท่ี 2 บริหารโครงการ 149,500        ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 27 เม.ย. 64
11. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีดีเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือ 25.00     2,200,000     2,200,000     466,600        21.21   ผลการด าเนินงาน
และซ่อมแซมในภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว สอจ.ภูเก็ต ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ตามสัญญา
กิจกรรม : ศึกษาพ้ืนท่ีท่ีดีเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซม 3 แห่ง / 3 / 0 -        เลขท่ี 9/2563
ในภาคใต้ (ฝ่ังอันดามัน) 1 ฉบับ 1
1. จ้างท่ีปรึกษาเข้าท้าการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส้าหรับอุตสาหกรรม 2,150,000      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นท่ีปรึกษา
ต่อเรือและซ่อมแซมเรือใน 6 จังหวัดภาคใต้ โครงการ วงเงินค่าจ้าง 2,140,000 บาท ต้่ากว่าราคากลาง 10,000 บาท

2. ก้าหนดระยะเวลาท้างานของท่ีปรึกษา 210 วัน โดยเร่ิมปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 
 1 กรกฎาคม 2563 – 26 มกราคม 2564
3. ระยะเวลาส่งมอบงาน แบ่งออกเป็น 4 งวด
3.1 รายงานเบ้ืองต้น ภายใน45 วัน (14 ส.ค. 63)
3.2 รายงานฉบับก้าวหน้า ภายใน 120 วัน (28 ต.ค. 63)
3.3 รายงานฉบับกลาง ภายใน 180 วัน (27 ธ.ค. 63)
3.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 210 วัน (26 ม.ค. 6๔)

2. ค่าบริหารโครงการ 50,000          ค่าบริหารโครงการ ๖0,000 บาท ใช้ไป ๖๐,๐๐๐.- บาท 
**ได้รับผลกระทบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิf-19 ท้าให้การด้าเนินงานล่าช้า

12.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 4 ราย 4 0 50.00     969,000 969,000 566,960.00    58.51   ผลการด าเนินงาน
ผู้ประกอบการ  - สอจ.กาฬสินธ์ุ ด้าเนินการจ้างท่ีปรึกษาฯ สัญญาเลขท่ี 84/2563 ลงวันท่ี 
1. จัดจ้างท่ีปรึกษา 29 มิถุนายน 2563 ภายในระยะเวลา 210 วัน โดย บริษัท ออซ่ัม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 

เป็นท่ีปรึกษาฯ เงินงบประมาณจ้านวน 893,000 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งรายงานงวดท่ี 1
 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ บริษัท ออซ่ัม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด ท่ี AE 2563/43 ลงวันท่ี 

2. คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 350,000 24 กันยายน 2563 และกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดท่ี 1
3. สอจ./ท่ีปรึกษา เข้าส้ารวจสถานประกอบการวินิจฉัยปัญหา เพ่ือเลือกแผนงาน 477,400 การเข้าให้ค้าปรึกษาของท่ีปรึกษาท่ีด้าเนินการไปแล้ว
4. ท่ีปรึกษาฯ ด้าเนินการให้ค้าปรึกษาและพัฒนา 92,300 1. รับฟังการช้ีแจงและท้าความเข้าใจในรายละเอียดวิธีการด้าเนินการ และตัวช้ีวัดของ
สถานประกอบการฯ ตามแผนงาน แต่ละแผนงาน จ้านวน 1 คร้ัง
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. วินิจฉัย และศึกษาวิเคราะห์สภาพเบ้ืองต้น พร้อมท้ังข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ 
จ้านวน 1 คร้ัง
3. การปฐมนิเทศผู้บริหาร พนักงานของสถานประกอบการก่อนให้บริการปรึกษาแนะน้า

จ้านวน 1 คร้ัง
4. เข้าให้ค้าปรึกษาแนะน้าสถานประกอบการ ตามกรอบ ตัวช้ีวัด และแนวทางการ

5. รายงานผลการด้าเนินงาน งวดท่ี 1 ให้ค้าปรึกษาแนะน้าในแต่ละแผนงาน จ้านวน 4 แห่ง
6. รายงานผลการด้าเนินงาน งวดท่ี 2 5. เข้าให้ค้าปรึกษาแนะน้าการพัฒนา Application หรือ Software ข้ึนใหม่เพ่ือใช้ใน
7. ติดตามและประเมินผล 10,000 กิจกรรม/เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 แล้ว
13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 102.86   6,300,000     6,300,000     6,300,000     100     ผลการด าเนินงาน สอห.
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
1. กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบในท้องถ่ินโดยใช้ความรู้ 35 ผลิตภัณฑ์/ 35 36 102.86    2,841,000       -การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าเนินการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 355 วันท้างาน 355 ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกส้ารวจสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ ระยะเวลาด้าเนินการ ให้แก่ผู้ประกอบการเข้าให้ค้าปรึกษาแก่สถานประกอบการ 
แนวคิดผลิตภัณฑ์ท่ีจะพัฒนาโดยท่ีปรึกษาให้ค้าแนะน้าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของสถานประกอบการ
 - รวบรวมรายช่ือประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ และด้าเนินการส้ารวจสถานประกอบ
การท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบในท้องถ่ินโดยใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาด้าเนินการ ให้แก่ผู้ประกอบการ จ้านวน 
36 กิจการ (จากแผน 35 ราย)การด้าเนินการเข้าเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ 
จ้านวน 36 สถานประกอบการ ด้าเนินการเข้าให้ค้าปรึกษาแก่สถานประกอบการ แนวคิด
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะพัฒนาโดยท่ีปรึกษาให้ค้าแนะน้าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
สถานประกอบการ เร่ิมพัฒนาไปแล้ว จ้านวน 36 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็นร้อยละ 60%)
เป้าหมาย 36 กิจการ ในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรี โดยมีการด้าเนินงาน ดังน้ี
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 36 ผลิตภัณฑ์
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 36 ผลิตภัณฑ์ 
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

(แผนท้ังปี 35 ผลิตภัณฑ์)เน่ืองจากสถาบันอาหารได้รับงบประมาณล่าช้า ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลให้สถาบันอาหาร
ไม่สามารถด้าเนินงานในช่วงไตรมาส 2 (งวดท่ี 1) ระหว่างเดือนมกราคม– มีนาคม 63 
คณะท้างานก้ากับดูแลการด้าเนินงานของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีมติเห็นชอบให้สถาบันอาหารปรับแผนงานและวิธีการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
จ้านวน 5 โครงการ (สปอ.) เพ่ือเบิกจ่ายในงวดถัดไปโดยการปรับเปล่ียนดังกล่าว
ไม่ได้กระทบกับตัวช้ีวัดหลักของโครงการ 

2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต เช่น GAP,GMP,HACCP,HALAL,อย. 35 ราย/ 35 36 102.86    3,459,000      กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต 
320 วันท้างาน 320 ส้ารวจสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ ระยะเวลาด้าเนินการ ให้แก่ผู้ประกอบการ 
เข้าด้าเนินการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ จ้านวน 36 สถานประกอบการ 
(แผน 35 สถาน-ประกอบการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 
 ท่ีปรึกษาได้ด้าเนินการยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยแบ่งมาตรฐานเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่
 มาตรฐานฮาลาล มาตรฐาน อย. และมาตรฐาน GMP Codex จ้านวน 36 กิจการ 
** ผลการด้าเนินงานท้ังปี ยกระดับมาตรฐานการผลิต จ้านวน 36 กิจการ
  (แผนท้ังปี 35 กิจการ)
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ � แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                             ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                             ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
                             ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
แนวทางท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
              2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
              3.1 : พัฒนากลไกในการก้ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด้าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
              4.1 : ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน การปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
              4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
              4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
              4.4 : สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
14. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม
14.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 1 ระบบ 1 ระบบ 50.00 22,000,000   21,000,000    10,500,000   50.00 ผลการด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลกลาง
1. พัฒนาระบบ D-Payment ในการช้าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงนามสัญญาวันท่ี 12 มี.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 63
2. พัฒนาต่อยอดระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน
หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
3. พัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูล
ภายในศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ท้ังระบบเดิมและระบบใหม่
4. พัฒนาต่อยอดระบบบริการย่ืนค้าขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนแบบออนไลน์(มผช.) ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนแบบบูรณาการ ส้าหรับการอนุมัติ/อนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Digital License)

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

5. พัฒนาต่อยอดระบบบริการย่ืนค้าขอ รง.4 ออนไลน์ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ส้าหรับ
การอนุมัติ/อนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
6. จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบท้ัง User และ Admin 
รวมถึง Data Dictionary ของโครงสร้างฐานข้อมูล
7.จัดฝึกอบรม สัมมนาการใช้ระบบสารสนเทศ
8. การเบิกจ่ายและตรวจรับงาน (ระยะสัญญา 9 เดือนแบ่งเป็น 
4 งวด งวดท่ี 1 ร้อยละ 20 (2 เดือน) งวดท่ี 2  ร้อยละ 30 
(5 เดือน) งวดท่ี 3 ร้อยละ 30 (7 เดือน) งวดท่ี 4 ร้อยละ 20 (9 เดือน)
14.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 ระบบ 1 1 100.00 16,000,000   16,000,000    9,597,900     59.99 ผลการด าเนินงาน
ระบบโทรศัพท์ส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP ลงนามสัญญาวันท่ี 20 มี.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 63
1. จัดหาพ้ืนท่ีวางอุปกรณ์เพ่ือให้ติดต้ังระบบโทรศัพท์ VoIP ส่งงานงวดท่ี 1 แล้ว
ให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ISO : 27001
2. การเช่ือมโยงอุปกรณ์เข้ากับระบบชุมสายโทรศัพท์ของผู้ให้
บริการแบบ PrivateIP address ตลอดเส้นทางหลักถึงผู้ให้
บริการและ Public IP address เป็นเส้นทางส้ารอง(active
/standby)เพ่ือป้องกันเส้นทางหลักมาสามารถใช้งานได้
3. จัดหาหมายเลขโทรศัพท์ประจ้าท่ีแบบเบอร์ตรง DID จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 100 เลขหมาย 100 Concurrent ประกอบด้วย
หมายเลขโทรศพท์พ้ืนฐานของ สปอ. กทม. และครอบคลุม
หมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐานของสอจ. ท้ัง 76 จังหวัด เพ่ือเช่ือม
ต่อกับระบบชุมสายโทรศัพท์ของผู้ให้บริการในกรณีใช้ในการ
ติดต่อภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ
4. การเช่ือมต่อระบบโทรศัพท์ VoIP ของสปอ. และ สอจ.กับ
ระบบของผู้รับจ้างให้สามารถติดต่อส่ือสารเสียงร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและนอกได้ โดยต้องเช่ือมกับระบบเครือข่ายส่ือสารความเร็วสูงเดิม
5. จัดหาบริการ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย แบบ3G/4G จ้านวน
 77 Account  ความเร็วคงท่ีไม่ต้่ากว่า 128 kbps
6. ด้าเนินการเช่ือมโยงกับเครือข่ายส่ือสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต
เดิมท่ี อก. ใช้อยู่ณ วันท่ีด้าเนินการติดต้ังระบบ หรือ จัดหา
ระบบส่ือสารเองเพ่ือให้ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

7. จัดหาระบบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมติดต้ัง 
ตามขอบเขตทางเทคนิค
8. การเบิกจ่ายและตรวจรับงาน (ระยะสัญญา 6 เดือน
แบ่งเป็น 2 งวด งวดท่ี 1 ร้อยละ 60 (3 เดือน)  งวดท่ี 2 
ร้อยละ 40 (6 เดือน) 
14.3 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 100.00 7,051,800    4,530,380     4,342,916     95.86    
14.3.1 ค่าใช้จ่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล 146 ชุด 146 146 100.00 7,051,800     4,530,380      4,342,916      95.86 ผลการด าเนินงาน
แบบท่ี 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 146 เคร่ือง
จัดการส้านักงาน พร้อมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 2,521,420 บาท
1. ติดต้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการส้านักงาน 
และเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า จ้านวนละๆ 146เคร่ืองและ CD/DVD 5 แผ่น
2. การเบิกจ่ายและตรวจรับงาน
14.3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
พร้อมชุดโปรแกรม  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการ
ส้านักงาน พร้อมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า
1. เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า จ้านวน 146 เคร่ือง และ CD/DVD 5 แผ่น
2. การเบิกจ่ายและตรวจรับงาน
14.4 ค่าใช้จ่ายพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม 1 ระบบ 1 ระบบ 50.00   6,000,000    4,029,000     2,014,500     50.00    ผลการด าเนินงาน
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการข้อมูลส าหรับประชาชน ลงนามสัญญาวันท่ี 31 มี.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 31 ธ.ค. 63
และผู้ประกอบการ สปอ. และ สอจ. เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน
1. จัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงงาน โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 2,343,884 บาท
2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลความต้องการ 
ในการพัฒนาเว็บไซต์
3. ออกแบบ จัดท้า Prototype และพัฒนาเว็บไซต์ อก. สปอ. 
สอจ. 76 จังหวัดพร้อมทดสอบหาช่องโหว่และแก้ไขก่อนใช้งานจริง
4. ปรับปรุง Header เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม สปอ.
และ สอจ. 76 จังหวัด
5. จัดท้าคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ส้าหรับผู้ดูแลระบบ
 (Administrator) และผู้ใช้งาน (SuperUser) พร้อมการส่งมอบ
 Source Code, Database, และข้อมูลท้ังหมด
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

6. จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7. การเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น 4 งวดงาน (ระยะเวลา 9 เดือน)
 งวดท่ี1 ร้อยละ 20 (2เดือน) งวดท่ี2 ร้อยละ 30 (5เดือน)
 งวดท่ี3 ร้อยละ 30 (7เดือน) งวดท่ี4 ร้อยละ 20 (9เดือน)
(2 ธันวาคม - 29 กุมภาพันธ์ 63)
14.5 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การ  1 คร้ัง 1 1 100.00  11,780,000   11,780,000    11,780,000   100.00 ผลการด าเนินงาน
เพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย  ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว
1) การช้าระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกประจ้าปี ค.ศ 2020
14.6 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก 100.00 5,000,000    5,000,000     5,000,000     100.00  ผลการด าเนินงาน
องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย
1) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าแผนงานประจ้าปี 5 คร้ัง 5 5 100.00 379,500        1.การเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าแผนงานประจ้าปีของเอพีโอ(Workshop Meeting of
ของเอพีโอ  Heads of NPOs)  (WSM) คร้ังท่ี 60 จัดระหว่างวันท่ี 22-24 ตุลาคม 2562 ณ เมืองไทเป

 ไต้หวัน โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุม จ้านวน 3 คน ได้แก่ 
1) ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อ้านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ
 NPOs Delegate
2) คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร
3) น.ส. รัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้จัดการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบัน
ในฐานะ APO Liaison Officer for Thailand และ Advisor

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

2.ประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ้าปี 2562 คร้ังท่ี 3/2562
ณ โรงแรมนารายณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 12คน และได้ขอเข้าพบคณะท่ีปรึกษาฯ จ้านวน3คน 
(ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการข้าว และสมาคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งผลการประชุมและหารือเก่ียวกับ
กิจกรรมของเอพีโอ เม่ือวันท่ี 13 มค.63)
3.การประชุมประจ้าปี APO Governing Body Meeting คร้ังท่ี 62 เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย.63
 (Virtual Session) เป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 1 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยมีผู้อ้านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม ในท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
รายงานงบการเงินและผลการด้าเนินงานในปี 2019 และให้ส้านักงานปรับปรุงงบการ
ด้าเนินการปี 2020 บางส่วน และน้าเสนออีกคร้ังหน่ึง
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

4.จัดประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ้าปี 2563-2564 
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 63 ณ ห้องประชุม1 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน
5.การประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ้าปี 2563-2564 
คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 63 ณ ห้องประชุมวิคตอรี 1 โรงแรม Vic 3 กรุงเทพ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน

2) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรม/สัมมนา จ้านวน 2 2 100.00  870,800        1.การจัดประชุม หัวข้อ Workshop on Smart Farming Models ระหว่างวันท่ี
ตามแผนเอพีโอในประเทศไทย โครงการท่ีจัด  4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคอะลีย์ ประตูน้้า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 

ข้ึนใน
 2.การจัดประชุม หัวข้อ Workshop on Scenario Planning Development 
ประเทศไทย
 ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม - 4 กันยายน2563 รวม 3 วัน และเปล่ียนรูปแบบการประชุม

(2 คร้ัง) เป็นทางไกล (Virtual Meeting) ผ่านโปรแกม Zoom
 3) การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดกิจกรรม จ้านวนส่ือ จ้านวนส่ือ จ้านวนส่ือ 100.00  71,700         1.จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเอพีโอ ประจ้าปี 2563 จ้านวนท้ังส้ิน 3,000 ฉบับ
เพ่ือขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของเอพีโอ ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 
 2.จัดท้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ APO Digest Vol. 28

( 2 ประเภท) ( 2 ประเภท) ( 2 ประเภท) 3,678,000     ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดครงการระหว่างเดือนตุลาคม2562-กันยายน 2563 ไปยังหน่วยงาน
 4) ค่าบริหารและติดตามการด้าเนินโครงการ 12 เดือน 9 9 100.00  ต่างๆ โครงการด้านนวัตกรรม 7 โครงการ โครงการเสริมศักยภาพประเทศสมาชิก 1 โครงการ และ


โครงการด้านผลิตภาพสีเขียว 1 โครงการ ส่วนโครงการอ่ืน ๆ 4 โครงการ มีผู้สมัคร 69 คน

ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน 36 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 25 คน และภาคเอกชน 11 คน




• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการสัมมนาจากเอพีโอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในเดือน ตุลาคม 

2562 -มีนาคม 2563 จ้านวน 784 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 400 คน และภาคเอกชน 384 คน




• จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ APO ดังน้ี

   * วันท่ี 22 ตุลาคม 2562

   * วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563

รวมท้ังส้ิน 254 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 166 แห่ง และภาคเอกชน 88 แห่ง ภาคเอกชน
 88 แห่ง (หมายเหตุ จ้านวนรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563)

14.7 ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 108.96 14,642,900   14,642,900    14,642,900 100.00  ผลการด าเนินงาน
1. การเผยแพร่รางวัลคุณภาพแห่งชาติและส่งเสริม 91.43 งบประมาณถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1,658,900 บาท
การน าไปปฏิบัติ 
ก. การจัดงาน TQA International Winner  Conference 1/200 1/200 1 /200 100.00 430,750         - จัดสัมมนา Thailand Quality Award 2019  Winner Conference วันท่ี 5 - 6 ส.ค.63 
เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปล่ียนวิธี ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยมีองค์กรท่ีได้รับรางวัลรางวัลคุณภาพ
ในระดับนานาชาติ แห่งชาติ ประจ้าปี 2562 จ้านวน 2 องค์กร รางวัลการบริหารสู่ความเป็นท่ีมีความโดดเด่น 

ด้านการปฏิบัติการ จ้านวน 3 องค์กร และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จ้านวน 8 องค์กร
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
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แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 รวมท้ังผู้เช่ียวชาญด้านเกณฑ์รางวัล ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ พร้อมวางแผนการจัดงานให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตามมาตรการของรัฐบาล

ข. การจัดสัมมนาให้ความรู้เกณฑ์รางวัลใหม่ ปี 2563 - 2564 300 คน 300 389 129.67 244,700         -จัดงานสัมมนาTQA Change in Criteria 2020-2021ส้าหรับองค์กรท่ีสนใจสมัครขอรับ
(Change in criterial) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 16 ม.ค.2563 

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ มีผู้เข้าร่วมงานท้ังส้ิน 389 คน จากการประมวลผลความพึงพอใจ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย 85.1% ระดับความรู้และการน้าไปใช้ผู้เข้าร่วมสามารถ
น้าความรู้ด้าน TQA ไปประยุกต์ใช้ได้ 7.67

ค. การจัดท้าหนังสืออรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหาร 1 งาน 1 1 100.00 155,000         - จัดท้าเน้ือหาจากองค์กร และน้าเน้ือหามาออกแบบเป็นรูปเล่ม หนังสือ/รวบรวม
จัดการขององค์กรท่ีได้รับรางวัล (Supplement) เพ่ือ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขององค์กรท่ีได้รับรางวัล ประจ้าปี 2562 (Supplement)
เผยแพร่ผ่านส่ือ online และ Social Media ในวงกว้าง  โดยแบ่งเป็น 2 เล่ม ได้แก่

เล่มท่ี 1 : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรท่ีได้รับรางวัลแห่งชาติ และรางวัลการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ ท่ีมีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ จ้านวน 5 องค์กร 
เล่มท่ี 2 : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จ้านวน
8 องค์กร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tqa.or.th และ www.facebook.com/TQAlive 
เพ่ือให้องค์กรท่ีสนใจศึกษาวิธีการด้าเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ง. พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซต์ส่ือ Social Media 3 งาน 3            3         100.00  424,000        แห่งชาติ และน้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจัดท้าเน้ือหาและออกแบบส่ือส้าหรับ Social Media
 และพัฒนาซอฟต์แวร์กระบวนการตรวจประเมิน ได้แก่ บทความ Advertorial เผยแพร่วิธีปฏิบัติขององค์กรท่ีได้รับรางวัล ประจ้าปี62 จ้านวน

3 เร่ือง และซ้ือส่ือผ่าน Social Media เพ่ือสร้างการรับรู้รางวัลคุณภาพแห่งชาติในกลุ่ม
เป้าหมาย ระยะเวลา 8 เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563) และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือรองรับกระบวนการการตรวจประเมิน ดังน้ี
เดือนกรกฎาคม - กันยายน เผยแพร่ ข้อมูลการจัดงาน TQA 2019 Winner Conference 
และ TQA SMART -Ex Program โดยซ้ิอ Ad ผ่าน Facebook เพ่ือ Boot Post ให้มี
กลุ่มเป้าหมายเห็นโพสต์ และติดตามข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติมากข้ึน 
เดือนสิงหาคม ด้าเนินการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมของซอฟท์แวร์กระบวนการตรวจประเมิน 
เพ่ือให้มี function เพ่ิมเติม รองรับกระบวนการตรวจประเมินท่ีเปล่ียนแปลง และจัดการฐาน
ข้อมูลองค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัล (TQA Assessment Program)
เดือนกันยายน ด้าเนินการ ดูแลและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมของซอฟท์แวร์กระบวนการ
ตรวจประเมิน เพ่ือรองรับกระบวนการตรวจประเมิน ปี63 และจัดการฐานข้อมูลองค์กรท่ีสมัคร
ขอรับรางวัล (TQA Assessment Program)ในส่วนของ Independent Review, Consensus
Review และ Site visit Review และเตรียมงานออกแบบ ประชาสัมพันธ์รางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ และการรับสมัครองค์กรเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2564
จ. อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคุณและพัฒนาองค์กร 800 คน 550 872 27.50    1,870,400     เดือนมีนาคม 63 จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria จ้านวน4รุ่น รวมผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน220คน

รุ่นท่ี 1 : วันท่ี 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ไอบิส สไตล์ (รัชดา)  มีผู้เข้าร่วมการอบรม 69 คน
รุ่นท่ี 2 : วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ไอบิส สไตล์ (รัชดา)   มีผู้เข้าร่วมการอบรม 59 คน

รุ่นท่ี 3 : วันท่ี 11-13 มีนาคม 2563 รร.ไอบิส สไตล์ (รัชดา) มีผู้เข้าร่วมการอบรม 67 คน
รุ่นท่ี 4 : วันท่ี 18-20 มีนาคม 2563 รร.อมารี วอเตอร์เกท  มีผู้เข้าร่วมการอบรม 25 คน
เดือน ก.ค.63 จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria จ้านวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 167คน
รุ่นท่ี 9 : 8-10 กรกฎาคม 2563  รร.อมารี วอเตอร์เกท  มีผู้เข้าร่วมการอบรม   58 คน
รุ่นท่ี 10 : 22-24 กรกฎาคม 2563  รร.อมารี วอเตอร์เกท มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน
หลักสูตร TQA Application Report Writing จ้านวน 1 รุ่น 
รุ่นท่ี 3 : 30-31 กรกฎาคม 2563  รร.อมารี วอเตอร์เกท  มีผู้เข้าร่วมการอบรม 59 คน
เดือน ส.ค.63 จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria จ้านวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 225คน
รุ่นท่ี 11 : 5-7 สิงหาคม 2563  รร.เจ้าพระยาปาร์ค  มีผู้เข้าร่วมการอบรม  65 คน
รุ่นเสริม 1 (ทดแทนรุ่น 5-8 ท่ีถูกยกเลิก) : 19-21 สิงหาคม 2563 รร.วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท 
จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 113 คน
หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment จ้านวน  1 รุ่น
รุ่นท่ี 2 : 19-21 ส.ค.63 รร.โนโวเทล แพลตตินัม (ประตูน้้า) มีผู้เข้าร่วมการอบรม 47 คน
เดือนกันยายน จัดการอบรมจ้านวน 3 หลัก ดังน้ี รวมผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 260 คน
1. หลักสูตร TQA Criteria จ้านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 137 คน 
รุ่นเสริม 2 (ทดแทนรุ่น 5-8 ท่ีถูกยกเลิก) : 9-11 กันยายน 2563  รร.โนโวเทล แพลตตินัม
(ประตูน้้า) มีผู้เข้าร่วมการอบรม 58 คน

รุ่นเสริม 3 (ทดแทนรุ่น 5-8 ท่ีถูกยกเลิก) : 16-18 กันยายน 2563 รร.โนโวเทล แพลตตินัม
(ประตูน้้า) มีผู้เข้าร่วมการอบรม 79 คน

2. หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment จ้านวน 1 รุ่น 
รุ่นท่ี 3 :วันท่ี 28-30 ก.ย.2563 รร.โนโวเทล แพลตตินัม(ประตูน้้า) มีผู้เข้าร่วมการอบรม80คน
3. หลักสูตร TQA Application Report Writing จ้านวน 1 รุ่น 
รุ่นท่ี 2 : 8-9 กันยายน 2563  รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม มีผู้เข้าร่วมการอบรม 43 คน
รวมผู้อบรบท้ังหมด 872 คน

2. การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 115.56
ก. การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ 50/25 คน 50 -       1,363,600     
ข. พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA 180 คน 180 208 115.56  708,000        จัดกิจกรรม TQA Assessor Calibration 2020 ระหว่างวันท่ี 17 - 19และ22 - 23 มิ.ย.63
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ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

ดังน้ี วันท่ี 17 มิถุนายน 2563  การอบรมส้าหรับ Team lead
วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2563 การอบรมส้าหรับผู้ตรวจประเมิน ท่ีมีประสบการณ์ 7 ปีข้ึนไป
วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2563 การอบรมส้าหรับผู้ตรวจประเมิน ท่ีมีประสบการณ์ 1-6 ปี
โดยจัดท้าหนังสือขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานฯ น้าเสนอผู้อ้านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติและผ่านการอนุมัติให้ปรับวิธการด้าเนินกิจกรรม โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย โดยปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรม TQA Assessor Calibration 2020 เป็นการอบรม และ workshop 
ผ่านทาง Onlineเพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีด้าเนินการ ดังน้ี 
• ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ท้างาน Pre-work Assignment ก่อนเข้าร่วมการ
อบรม TQA Calibration โดยตรวจประเมินกรณีศึกษาเดียวกันกับท่ีใช้อบรมผู้ตรวจประเมิน
รางวัล BNQA เพ่ือ Calibrate คะแนนในการตรวจประเมินในแต่ละปี และรวบรวมคะแนน
การตรวจประเมินกรณีศึกษา ส่งให้วิทยากร เพ่ือเทียบคะแนนการตรวจประเมินดังกล่าว
•จัดประชุมเตรียมงานร่วมกับวิทยากรDr.Luis Maria R.Calingo,AlumniExaminer(01085), 
Malcolm Baldrige National Quality Award ซ่ึงเป็น Senior Examiner ของรางวัล BNQA

 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5 มิถุนายน 2020 
• จัดกิจกรรมเพ่ือทดลองใช้โปรแกรมการประชุม Online ผ่าน ZOOM Meeting หัวข้อ 
“ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการด้าเนินการขององค์กร” เม่ือวันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2563 เพ่ือแลก

เปล่ียนความรู้เร่ืองการตรวจประเมิน ระหว่างผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และให้ผู้ตรวจ

ประเมินท่ียังไม่เคยใช้โปรแกรมการเรียนผ่าน Online ได้ทดลองใช้งานก่อนเข้าอบรมจริง มีผู้ตรวจ

ประเมินเข้าร่วมการอบรม 70 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 208 คน
• จัดท้ากรณีศึกษาส้าหรับใช้ในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์ 7 ปีข้ึนไป ในการ
ประชุมเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงส้าหรับผู้ตรวจประเมินใหม่ ปี64 เดือนส.ค. เป็นการประชุมสรุปเน้ือหาท่ีร่างไว้

ครบทุกหมวดปรับแก้ไขหมวดผลลัพธ์ และตรวจสอบเน้ือหาให้มีความสอดคล้องกันท้ังฉบับ เพ่ือจัดท้า

เป็นรูปเล่มต่อไป
ค. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน และรับผล 3 งาน 3 3 100.00  490,000        จัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเล้ียงขอบคุณ 
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบ ประจ้าปี 2562 และกิจกรรม Feedback Day (Team Lead) เพ่ือน้าข้อมูลจาก Team Lead
เกียรติบัตร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจประเมิน ประจ้าปี 2562 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมิน

ในปีถัดไป โดยจัดงานเสร็จส้ินแล้ว เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง /Ballroom 1-2 ช้ัน 2

โรงแรมแกรนด์ เชอราตัน สุขุมวิท โดยกิจกรรม Feedback Day (Team Lead) มีผู้เข้าร่วมงาน22คน 

และงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเล้ียงขอบคุณ 

ประจ้าปี 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน 103คน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ประจ้าปี 2563
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เพ่ือท้าความเข้าใจกระบวนการ วิธีการ ข้ันตอนการตรวจประเมิน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของกระบวนการตรวจประเมิน และแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการตรวจ
ประเมิน และเขียนรายงาน Feedback Report ท่ีมีคุณค่าแก่ผู้สมัคร โดยมีการบรรยายแลก
เปล่ียนความรู้ในการตรวจประเมินจาก ประธานคณะกรรมการรางวัล ผู้อ้านวยการส้านักงาน
รางวัล คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค และผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยจัด
การประชุม แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting และด้าเนินการส่งมอบรายงานวิธีการและ
ผลการด้าเนินงานขององค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลในปี 2563  (Application Report) พร้อมท้ัง
เอกสาร Code of Conduct และ Conflict of Interest และเอกสารอ่ืน ๆ ส้าหรับกิจกรรม
รับสมัคร ตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล ประจ้าปี 2563

3. การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและ 146.78  
พัฒนาเกณฑ์
ก. ตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล 24 องค์กร 24 องค์กร 24 องค์กร 100.00  2,283,520     • มีองค์กรย่ืนใบรับรองเพ่ือขอตรวจสอบคุณสมบัติ ประจ้าปี 2562 จ้านวน 31 องค์กร 

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค ประชุมพิจารณาคุณสมบัติองค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัล และ
ส้านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติแล้ว มีองค์กรย่ืนใบสมัครเพ่ือขอ
รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จ้านวน24องค์กร และอยู่ระหว่างการเปิดรับ ApplicationReport 
จากองค์กร จนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เพ่ือส่งมอบให้ผู้ตรวจประเมิน และเข้าสู่ข้ันตอนการ
ตรวจประเมิน และส้านักงานประสานงาน จัดเตรียมสถานท่ีจัดตรวจประเมิน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมก่อนเร่ิมการตรวจประเมิน
• ปิดรับรายงานวิธีการและผลการด้าเนินงาน (Application Report) ส้าหรับองค์กรท่ีสมัคร
ขอรับรางวัล ประจ้าปี 2562 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 และด้าเนินการกิจกรรม ดังน้ี 
• ส้านักงานรางวัล Assign case และ Team lead ส้าหรับการตรวจประเมินประจ้าปี
• จัดท้าก้าหนดการตรวจประเมิน ข้ันท่ี 1 Indendent Review ผ่านระบบตรวจประเมิน 
(TQA Assessment Program) โดยก้าหนดการเปิดระบบเพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินเข้าไปประเมิน
ผ่านระบบในวันท่ี 1 ก.ย.63
• จัดท้าก้าหนดการตรวจประเมิน ข้ันท่ี 2 Consensus Review (CR)
• ประสานงานกับผู้ตรวจประเมินเพ่ือล็อควัน CR และเช็ค Conflict of Interest
• ส่งมอบรายงานวิธีการและผลการด้าเนินงาน (Application Report) เอกสาร Conflict of 
Interest และเอกสาร Code of Conduct ให้แก่ผู้ตรวจประเมินรางวัล โดยจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ และพนักงานจัดส่งเอกสาร
•จัดการตรวจประเมินข้ันท่ี 3 Site Visit Review โดยดูแนวโน้มคะแนนจากการตรวจประเมิน 
เพ่ือท้าก้าหนดการ และการเตรียมการเข้าตรวจประเมินท่ีองค์กร ระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย.63
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
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จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

ข.จัดพิธีมอบรางวัล 300 คน 300 721 240.33 1,478,100     จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2562 ดังน้ี


• จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2562 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. จุลพงษ์  ทวีศรี) เป็นประธานในการแถลงข่าว 

ร่วมกับประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้บริหารองค์กรท่ีได้รับรางวัล 

• จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2562 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องGH 201 - 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการมอบรางวัล และมีองค์กรได้รับรางวัล จ้านวน 13 องค์กร ดังน้ี 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2562  ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มบริษัททรู 


2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจ้าปี 2562  ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน)


2. ธนาคารออมสิน 

3. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ัน จ้ากัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ้าปี 2562  ได้แก่

1. การประปานครหลวง

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

7. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

8. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จ้ากัด (มหาชน)

 มีผู้เข้าร่วมงาน 721 คน

ค.พัฒนา จัดท้า และพิมพ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 1,000 เล่ม 1,000      1,000   100.00 242,500        • เผยแพร่หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2563-2564 ในงานสัมมนา 
TQA Change in Criteria 2020 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 และผ่านหลักสูตรการอบรม
ภายใต้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมท้ังเผยแพร่ในรูปแบบ E-book ให้ผู้สนใจ
สามารถ download ผ่านเว็บไซต์ www.tqa.or.th  


• จัดพิมพ์เอกสารข้อมูลผู้ตรวจประเมินรางวัล เพ่ือเผยแพร่ผ่านรูปเล่ม และเว็บไซต์รางวัล/
คุณภาพแห่งชาติ
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4. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีมาตรฐานความ 100.00  
พร้อมสู่ระดับ มาตรฐานโลก (Collaborative Assessment)
และส่งเสริมการปฏิบัติในเชิงลึก
ก. กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือให้ค้าปรึกษาแนะน้าเพ่ือ 1 องค์กร 1 1 100.00  246,600        ด้าเนินการโครงการ Collaborative Assessment for TQCต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยก้าหนด
ยกระดับองค์กรท่ีมีมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดีสู่ความ วันเข้าพบองค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้องค์กรด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของทีม
เป็นเลิศตามแนวทาง TQA ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 4 คร้ัง ดังน้ี


คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 3 มีนาคม 2563


คร้ังท่ี 2 : วันท่ี 20 เมษายน 2563

คร้ังท่ี 3 : วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563

คร้ังท่ี 4 : วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563

ข. กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพ ตามแนวทาง 2 องค์กร 2 2 100.00  392,200        ด้าเนินการโครงการ Collaborative for SMEs ต่อเน่ือง จากปี 2562 โดยก้าหนดการเข้าให้

TQA เพ่ือสร้างต้นแบบ ส้าหรับการขยายองค์ความรู้ให้ ค้าปรึกษาองค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 2 องค์กร องค์กรละ 4 คร้ัง ในปี 2563 เพ่ือให้ทีม

อุตสาหกรรมศักยภาพอ่ืนๆ ผู้เช่ียวชาญ Follow up การด้าเนินการปรับปรุงองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัล TQA 

ส้าหรับองค์กร SMEs ดังน้ี  

บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด 

คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 17 มกราคม 2563 

คร้ังท่ี 2 : วันท่ี 18 มีนาคม 2563      

คร้ังท่ี 3 : วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563                   

คร้ังท่ี 4 : วันท่ี 11 สิงหาคม 2563

บริษัท ออโธพิเซีย จ้ากัด                    

คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562                               

คร้ังท่ี 2 : วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563                      

คร้ังท่ี 3 : วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563                  

คร้ังท่ี 4 : วันท่ี 24 กันยายน 2563  

5. การวิจัยและประเมินโครงการและพัฒนาแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
 100.00  
ก. วิจัยประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กรตาม 2 งาน 2            272,000        อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลงานวิจัยเพ่ือส้ารวจประเมินความส้าเร็จของโครงการในกลุ่มเป้าหมาย
แนวทาง TQA ตามดัชนีช้ีวัด และ KPI องค์กรท่ีใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการบริหารจัดการองค์กร ซ่ึงครอบคลุมผลลัพธ์ดังน้ี

• การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม (Change in 
TFP’s Determinants) ขององค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ อาทิ จ้านวนนวัตกรรม จ้านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา จ้านวนงานวิจัย 

การใช้เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

• การเปล่ียนแปลงระดับสมรรถนะขององค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัล
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ อาทิ ผลิตภาพ ยอดขาย อัตราก้าไร และผลิตภาพแรงงาน



• ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงท่ีเร่ิมเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่ปี 2561

ข. การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร (Organizational 10 10          10       100.00  298,800        พัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร SMART-Ex (Simplified Maturity Assessment Report 
Diagnosis) ด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA 
 องค์กร through Excellence) โดยจัดท้าในรูปแบบโปรแกรมการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ และมี
ส้าหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศักยภาพ ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินใน SMART-Ex Program เป็นผู้ตรวจ

ประเมินและให้ Feedback ส้าหรับเป็น Input ให้องค์กรน้าไปพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามแนว


ทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยพัฒนาต่อยอดจากการด้าเนินการในปี 2562อยู่ระหว่าง
การพัฒนา Website เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลการด้าเนินการขององค์กร การตรวจประเมิน 
และให้ Feedback report เสร็จพร้อมให้บริการแก่องค์กรท่ีสนใจรับสมัครองค์กรท่ีสนใจใช้
โปรแกรมในการประเมิน ผ่านเว็บไซต์ และส่ืออนไลน์ ของโครงการTQA และจัดท้าส่ือวิชาการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองการตรวจวินิจฉัยองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผ่านเคร่ืองมือ SMART -Ex จ้านวน 6 เร่ือง ได้แก่ แนะน้าการตรวจประเมินองค์กรตามแนว
ทาง TQA, บทน้าและหลักการท่ัวไป ของการตรวจประเมินองค์กร, โครงร่างองค์กร, 
กลยุทธ์องค์กร และลูกค้าและตลาด
ก้าหนดการจัดสัมมนาให้ความรู้เองการตรวจประเมินองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติและแนะน้าโปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ TQA 
(SMART-Ex Program) โดยเป็น Live ผ่านช่องทาง www.facebook.com/TOAlive
 ในวันศุกร์ท่ี 10 ก.ค.63 เวลา 14.00-15.30น.
พัฒนาหน้าเว็บไซต์เคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร (Organizational Diagnosis) ด้านการบริหาร
จัดการตามแนวทาง TQA (SMART-Ex) http://smart-ex.tqa

6. ค่าบริหารโครงการ 12 เดือน 12          12       100.00  5,401,630     • จัดการประชุม คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
ณ ห้องประชุม ช้ัน15 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติประจ้าปี 2563 และพิจารณากระบวนการตรวจประเมิน ประจ้าปี 2563
• จัดการประชุม คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 
21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Victory โรงแรม Vic 3 โดยมีวาระการประชุมหลัก ได้แก่ 
แนวทางการจัดท้า Guideline ส้าหรับการไป Site Visit, แนวทางการมอบรางวัลในระดับ
คะแนนท่ีสูงข้ึนและก้าหนดการจัดงาน TQA Assessment Kick off 2020 
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี3/2563 เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน2563 ณ ห้อง victory ช้ัน2 โรงแรม Vic3 กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมสืบเน่ือง 
ได้แก่ แนวทางการมอบรางวัล TQA ระดับ 800 คะแนน และการเพ่ิมคุณค่าของ Feedback 
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

Report และวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ได้แก่ ทิศทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสรุป
ประเด็น ถาม/ตอบเก่ียวกับประบวนการตรวจประเมิน
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาตินัดประชุมและเข้าพบผู้บริหารองค์กรต่างๆ
เพ่ือสร้างความเข้าใจการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กร และเชิญชวนให้ องค์กรท่ีมีความพร้อมสมัครขอรับรางวัล เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ปฏิบัติให้แก่องค์กรอ่ืนๆ
• สร้างการรับรู้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติผ่านส่ือต่างๆ และผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
ส้านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเพ่ือให้เกิดการน้าเกณฑ์
รางวัลคุณภาพไปใช้ในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง 
• ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติในการประชุมทบทวนกลยุทธ์และจัดแผนงาน ประจ้า
ปี 2564 โดยมีโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ
การเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร และการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• ด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่นแผนการเพ่ิมจ้านวน
และพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินในอนาคต, การจัดท้าโปรแกรม
ตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง ส้าหรับองค์กรท่ีสนใจน้าเกณฑ์รางวัลไปใช้ในองค์กร 
และการสร้าง Network รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• เตรียมการจัดท้ารายละเอียดการด้าเนินกิจกรรม และขออนุมัติด้าเนินการโครงการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจ้าปี 2564 
• ด้าเนินการจัดเตรียมถ้วยรางวัล ส้าหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ และรางวัลใหม่ ได้แก่ TQC Plus Customer, TQC Plus People, TQC Plus 
Opration และ TQC Plus Innovation ส้าหรับองค์กรท่ีได้รับรางวัล ประจ้าปี 2563

14.8 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  4,126,900    4,126,900     4,126,898     100.00 ผลการด าเนินงาน
เน่ืองจากงบประมาณถูกน้าเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้านวน 8,873,100บาท

14.9 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์  25,400,000   25,219,583    24,506,214   97.17
14.9.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ 100.00  24,900,000   24,719,583    24,119,147   97.57 ผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 180,417.25 บาท
1. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาค 159 ราย 159 159 100.00  23,604,000  - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง จ้านวน 7คน และจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี สอจ. จ้านวน 152คน 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาค 2 คร้ัง 2            2         100.00  475,300  - คร้ังท่ี 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการ

ด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม” ประจ้าปี/
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์
 รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
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แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 คร้ังท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
ระหว่างวันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2563ณ ห้องแมกโนเลีย 1-3 ช้ัน 4 โรงแรม ทีเค พาเลซ

3. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 คร้ัง 1 1 100.00   แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนาฯ 164 คน
ในรูปแบบส่ือe-Publishing ส้าหรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ได้ด้าเนินการจัดจ้าง บริษัท คอร์แอนด์พีค จ้ากัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม
4. ปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 1 คร้ัง 1 1 100.00  110,000        ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
นโยบายและยุทธศาสตร์
5. ค่าติดตามและบริหารโครงการ 8 คร้ัง 210,700
14.9.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ือง 100.00  500,000       500,000        387,067       77.41    ผลการด าเนินงาน
ร้องเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ เพ่ือปฏิบัติ 3 ราย 3            3         100.00  340,900 500,000 239,066.68    47.81  - จ้างเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง 3 ราย
งานประจ้าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการประกอบการ
อุตสาหกรรมและประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน
2. บริหารโครงการ
 159,100        
14.10 ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 100.00  632,700       632,700        632,677       100.00 ผลการด าเนินงาน
1. การจัดสัมมนาเพ่ือสร้าง จิตส้านึกค่านิยมความ ซ่ือสัตย์สุจริต 4 คร้ัง 4 4 100.00  1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท้าแผนบริหารความเส่ียง
งบประมาณถูกน้าเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 847,300 บาท การทุจริตของหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 17 - 20 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ จ้านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน 

2. ถ่ายเอกสารคู่มือ ITA  ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 160 เล่ม
 
3. งานวันต่อต้านสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
วันท่ี 13 กพ.63 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จ้านวนผู้เข้าร่วม 70 คน

2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบริหารโครงการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 เคร่ือง  ประจ้าเดือน ต.ค - พ.ย. 62
14.11 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 100.00  1,023,400    1,023,400     1,007,591     98.46 ผลการด าเนินงาน
1. การจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้/กลไกการป้องกันการทุจริต 4 คร้ัง 3            3         100.00  1,023,400 1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท้าแผนบริหารความเส่ียง
งบประมาณถูกน้าเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 726,600 บาท การทุจริตของหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 - 26  

ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้้า กรุงเทพฯ จ้านวนผู้เข้าวมสัมมนา 75คน
2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี  พาร์ค กรุงเทพฯ 
จ้านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 158 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคล่ือนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส 
ระหว่างวันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้้า กรุงเทพฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบริหารโครงการ จ้านวนผู้เข้าวมสัมมนา  120 คน
14.12 ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 13,863,000   10,502,783    9,536,993     90.80    งบประมาณถูกน้าเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 5,000,000 บาท
การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
14.12.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับท่ี 3 66.14   7,463,000    5,253,965     4,972,404     94.64    ผลการด าเนินงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการนโยบาย โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 2,209,034.53 บาท
1.การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560- 4 แผน 4            4         100.00  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
2564 (ฉบับทบทวน)และแผนยุทธศาสตร์ สปอ.ปี 2560-2564 ฉบับทบทวน ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวอ. ทราบเม่ือ 10 ส.ค. 63)
(ฉบับทบทวน) ส้าหรับจัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม(รวอ.ทราบเม่ือ10 ส.ค.63)
งบประมาณ พ.ศ.2563 และการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส้านักงานปลัดกระทรวง
1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2 แผน 2            2         100.00  อุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปกอ. ทราบ เม่ือ 29 ก.ค. 63)
1.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สปอ. 2 แผน 2            2         100.00  4. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

(ปกอ.ทราบ เม่ือ 29 ก.ค. 63)
1.3 จัดท้าเอกสารเผยแพร่ แผนยุทธศาสตร์ 2,000 ชุด 2,000      400      20.00    เน่ืองจากมีการโอนเปลีายนแปลงงบประมาณ
2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ 76 แผน 76          74       97.37    จัดท้าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด จ้านวน 18 กลุ่มจังหวัด 
2.1การจัดท้าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 76 แผน 76          74       97.37    (แบ่งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2.2 การจัดท้าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ 18 แผน 18          15       83.33     ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จ้านวน74จังหวัด และแผนปฏิบัติการ

การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด 15 จังหวัด
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงและจัดท้าตัวช้ีวัดด้าน 1 คร้ัง 1            -      -       ปรับแผนไปกืจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณของ อก. และส้านักงานปลัดอุตสาหกรรม
4. การจัดท้ายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนา 12 คร้ัง 12          3         25.00    จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพ้ืนท่ี และติดตาม
อุตสาหกรรมในเชิงพ้ืนท่ี และติดตามความคืบหน้าการ ความคืบหน้าการด้าเนินการจัดท้าแผนระดับต่างๆ จ้านวน 12คร้ัง โดยมีเป้าหมาย จนท.สปอ. 
ด้าเนินการจัดท้าแผนระดับต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี จ้านวน 12 พ้ืนท่ี
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติงาน 12 คร้ัง 12          1         8.33      สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงแผนงานโครงการและจัดท้าตัวช้ีวัดด้านงบประมาณของ
ด้านนโยบายยุทธศาสตร์ และงบประมาณของกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรมและส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ 
อุตสาหกรรม (COP) จนท.หน่วยงาน อก. ส่วนกลาง และ จนท. สปอ. ส่วนภูมิภาค 100 คน
6. การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 12 คร้ัง 12          12       100.00  จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

14.12.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. 89.38   2,400,000    2,250,000     1,897,500     84.33    ผลการด าเนินงาน
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม
 โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 150,000 บาท
1) ส่ือโทรทัศน์
1.1 จัดท้าและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/สารคดีโทรทัศน์ 5 คร้ัง 5            5         100.00  500,000        1. วันท่ี 17 มีนาคม 63 ก.อุตฯ ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า ออกอากาศ  ช่อง TNN


2. วันท่ี 31 มีนาคม 63 ก.อุตฯ เดินเคร่ืองโครงการจิตอาสาน้านวัตกรรมแก้ปัญหาภัย
แล้งและส่ิงแวดล้อมเพ่ือประชาชน ช่อง 7
3. วันท่ี 20 พฤษภาคม 63 “สุริยะ” ยกทีมลงพ้ืนท่ีคลองเตย ส้ารวจความเดือดร้อนช่วง
โควิด ออกอากาศ รายการ เนช่ันทันข่าว
4. วันท่ี 22 พฤษภาคม 63 ก.อุตฯ ร่วมปันสุข ลงพ้ืนท่ีชุมชนวัดมะกอก ลุยแจกถุงยังชีพ
กว่า 500 ถุง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน  ออกอากาศ ข่าวเนช่ัน
5. กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ดึงร้านดังฟู้ดทรัค 
ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอร่ี กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร

1.2 จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ 5 คร้ัง 5            3         60.00    450,000        1. วันท่ี 10พ.ค.63  สัมภาษณ์ รปอ.วรวรรณ เร่ือง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยชนิด
ผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม ออกอากาศ ไทยรัฐทีวี
2. "ก.อุต ฯ อัดฉีดงบ ฯ 1700 ล้าน เยียวยา SMEs รับมือโควิด 19" ผู้ให้สัมภาษณ์ นายเดชา 
จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการก.อุตฯ ในฐานะผอ.กองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
3. วันท่ี 9 ส.ค.63 สัมภาษณ์ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
ก.อุตฯ ดึงภาคเอกชน กฟผ. กทม. จัดกิจกรรมจิตอาสาฟ้ืนฟูคลองแสนแสบ ออกอากาศ
ไทยรัฐทีวี รายการไทยแลนด์วิกลี

1.3 จัดท้า VTR หรือภาพยนตร์แอนนิเมช่ันหรือในรูปแบบ 3 เร่ือง 3            3         100.00  300,000        1. VTR หน้ากากผ้า 10 ล้านช้ิน ช่วยเหลือวิกฤติ COVID-19
อินโฟกราฟฟิก 2. VTR จิตอาสา อก.

3. VTR กิจกรรมยกย่องเชิดชูข้าราชการ อก.
2) ส่ือวิทยุ
2.1 ผลิตสารคดีส้ันเพ่ือเผยแพร่ผ่านวิทยุ 20 ตอน 20          13       65.00    30,000         1. ตลาดและนวัตกรรมน้าอุตสาหกรรมไทย

2. สัญลักษณ์คุณภาพ Smart Fabric เพ่ือประชาชน 
3. กระทรวงอุตฯ แจกหน้ากากผ้า ต้านโควิด-19 10 ล้านช้ิน
4. สมอ. เปิดระบบ e-Licenseลดการแพร่เช้ือโควิด 19
5. ช่องทางการย่ืนค้าขอจดทะเบียนเคร่ืองจักร ช่วงโควิด-19
6. ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ICT
7. ย่ืนค้าขอใบจดแจ้งสารพิษออนไลน์
8. พักช้าระหน้ีสินเช่ือประชารัฐ ช่วยผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ โควิด-19
9. จัดหลักสูตรเรียนออนไลน์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

10. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีระดับโลก
11. ก.อุตฯเร่งเดินหน้าแก้ไขวิกฤตภัยแล้งภาคตะวันออก
12. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
13. เดินหน้าบริหารจัดการลุ่มน้้าและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

2.2 ค่าเผยแพร่สารคดีส้ันทางวิทยุระบบ FM 60 คร้ัง 60          57       95.00    360,000        1. วันท่ี 23,27,28 เม.ย.63 ตลาดและนวัตกรรมน้าอุตสาหกรรมไทย(3 คร้ัง)
2. วันท่ี 23,27,28 เม.ย.63 สัญลักษณ์คุณภาพ Smart Fabric เพ่ือประชาชน (3 คร้ัง)
3. วันท่ี 27,28,29 เม.ย.63 กระทรวงอุตฯ แจกหน้ากากผ้า ต้านโควิด-19 10 ล้านช้ิน (3 คร้ัง)
4. วันท่ี 27,28,29 เม.ย.63 สมอ.เปิดระบบ e-Licenseลดการแพร่เช้ือโควิด 19 (3 คร้ัง)
5. วันท่ี 27,28,29 เม.ย.63 ช่องทางการย่ืนค้าขอจดทะเบียนเคร่ืองจักร ช่วง โควิด-19
6. วันท่ี 11,12,13 พ.ค. 63 ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ICT
7. วันท่ี 18,19,20 พ.ค. 63 ย่ืนค้าขอใบจดแจ้งสารพิษออนไลน์
8. วันท่ี 18,19,20พ.ค.63 พักช้าระหน้ีสินเช่ือประชารัฐ ช่วยผู้ประกอบการผ่านวิกฤติโควิด-19 
9. วันท่ี 18,19,20 พ.ค. 63 จัดหลักสูตรเรียนออนไลน์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19
10. วันท่ี 18,19,20 พ.ค. 63 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีระดับโลก
11. วันท่ี 8,9,10 มิ.ย. 63 กอป.ปล่อยสินเพ่ิมสภาพคล่อง sme 1.7 พันล้าน
12. วันท่ี 8,9,10 มิ.ย. 63 ก.อุตฯเร่งเดินหน้าแก้ไขวิกฤตภัยแล้งภาคตะวันออก
13. วันท่ี 25,29,30 มิ.ย. 63 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
14. วันท่ี 29,30มิ.ย.-1 ก.ค.63 เดินหน้าบริหารจัดการลุ่มน้้าและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

15. วันท่ี 1,2,6 ก.ค. 63 ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่
16. วันท่ี 1,2,6 ก.ค. 63 สิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
17. วันท่ี 2,6,7 ก.ค. 63 สัญลักษณ์ Smart Fabric สร้างมาตรฐานหน้ากากผ้า
18. วันท่ี 7,8,9 ก.ค. 63 การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนเจลล้างมือ
19. วันท่ี 14,15,16 ก.ค. 63 ก้าหนดกฎกระทรวง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ฉบับ
20. วันท่ี 20,21,22 ก.ค. 63 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

2.3 จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการวิทยุ 5 คร้ัง 5            5         100.00  75,000         1. ก.อุต ฯ รับมอบถุงอเนกประสงค์ลดการแพร่เช้ือ จากภาคเอกชน 1 ล้านใบ
2. วันท่ี 12 พ.ค.63 รปอ.วรวรรณ เร่ือง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของก.อุตฯ
3."ก.อุตฯ ดันงบฯ หม่ืนล้าน ช่วยชาวไร่อ้อย "ผู้ให้สัมภาษณ์ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกก.อุตฯ

4.วันท่ี 10 ส.ค.63สัมภาษณ์ นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อสจ.อุทัยธานีประเด็น การจัดงาน
ภูษาหัตถศิลป์ถ่ินอุทัย เผยแพร่ทาง FM 92.5 MHz รายการหมุนตามวัน
5.วันท่ี 3ก.ย.63 สัมภาษณ์  นายเดชา จาตุธนานันท์ ผตร.อก. การจัดงานตลาดนัด SMEs 
เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน FM 92.5
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3) ส่ือกิจกรรม
3.1 จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะส่ือมวลชน/แถลงข่าว 10 คร้ัง 10          12       120.00  285,000        1. วันท่ี 5 มีนาคม 2563 แถลงข่าวการประชุมร่วมหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือหารือ และเร่งหา


แนวทางแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขาดแคลน จากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19

2. วันท่ี 18 มีนาคม 2563แถลงข่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เก่ียวกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
3. วันท่ี 20 มีนาคม 2563 ครบรอบหนังสือพิมพ์แนวหน้า
4.วันท่ี 22 เมษายน 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
5.วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เย่ียมเยียนส่ือมวลชน ช่อง NBT
6.วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวร่วมกับ บีโอไอ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการด้าเนินงาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในไทย
7.วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ครบรอบหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
8.วันท่ี 24มิถุนายน 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Cloud Kitchen FoodTruck
ดึงร้านดังฟู้ดทรัค ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอร่ี กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร
9.วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ครบรอบ NBT
10.วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ครบรอบบางกอกโพสต์
11.วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 แถลงข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมแกร่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม”
12.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลการประชุมวัตถุอันตราย

4) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์
4.1 จัดท้าพร้อมโพสต์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 60 เร่ือง 60          60       100.00  48,000         จัดท้าพร้อมโพสต์ข้อมูลข่าวสาร 
บทความ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสาระน่ารู้ท่ัวไปอย่าง เดือนธันวาคม 2562 รวม 4 เร่ือง
ต่อเน่ืองผ่าน Facebook Fan PageTwitter Line @ ของ เดือนมกราคม 2563 รวม 2 เร่ือง
กระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 14 เร่ือง

เดือนมีนาคม 2563 รวม 5 เร่ือง
เดือนเมษายน รวม 9 เร่ือง
เดือนพฤษภาคม รวม 6 เร่ือง
เดือนมิถุนายน รวม 5 เร่ือง
เดือนกรกฎาคม รวม 3 เร่ือง
เดือนสิงหาคม รวม 12 เร่ือง รวมท้ังหมดได้ 60 เร่ือง
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

4.2 จัดท้าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมใน 60 เร่ือง 60          60       100.00  120,000        จัดท้าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรม
รูปแบบ Infografhic และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook เดือนธันวาคม 2562 รวม 3 เร่ือง
Fan Page Twitter Line @ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563 รวม 2 เร่ือง

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 15 เร่ือง
เดือนมีนาคม 2563 รวม 10 เร่ือง
เดือนเมษายน รวม 9 เร่ือง
เดือนพฤษภาคม รวม 5 เร่ือง
เดือนมิถุนายน รวม 6 เร่ือง
เดือนกรกฎาคม รวม 5 เร่ือง
เดือนสิงหาคม รวม 9 เร่ือง รวมท้ังหมดได้ 60 เร่ือง

4.3 ออกแบบและเผยแพร่ Cover Photo ให้สามารถรองรับ 3 คร้ัง 3            3         100.00  30,000         1.วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 งาน outlet ของขวัญเพ่ือประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน
Facebook Fan Page Twitter Line @ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2.วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 78ปี กระทรวงอุตสาหกรรมนโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย"

ตลาดและนวัตกรรมน้าอุตสาหกรรมไทย "ผลิตได้...ขายได้...อยู่ด้วยกันได้"
3.วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 Cover ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

4.4 เพ่ิมยอด Like ของ Facebook Fan Page industryprmoi 15,360 Like 15,360    7,780   50.65    153,600        
4.5 โปรโมท Facebook Fan Page industryprmoi หรือเน้ือหาท่ีน่าสนใจ1 คร้ัง 1            1         100.00  20,000         
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน Facebook Ad
4.6 เพ่ิมจ้านวนผู้ติดตาม Youtube ของกระทรวงอุตสาหกรรม 300.00    300         150      50.00    8,400           

subscribe
4.7 จัดท้า Advertorial เพ่ือเผยแพร่ใน BloG 1 บทความ 1            2         200.00  20,000         1.วันท่ี 24 ธ.ค.2562 รีวิวงาน Outlet ของขวัญเพ่ือประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน
 บนเว็บไซต์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น OK Nalion หรือ Pantip 2.วันท่ี 23 มี.ค.2563 มาส่อง“มาตรการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19ของกระทรวงอุตสาหกรรม”

?? กันสักหน่อย [จาก Pantip ตอนท่ี 1/2 , 2/2] https://pantip.com/topic/39735957
4.8 รวบรวมคลิปวิดีโอ ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประชา- ?fbclid=IwAR0hiZLXpz6lCzsO909NOekfOm4gBayPJTyFZMB9726P3YwGHFNopdc
สัมพันธ์ของ อก.อย่างต่อเน่ือง ไปยัง Youtube industryprmoi _fJo https://pantip.com/topic/39736007?fbclid=IwAR1vBy3Vfskt6otmoPTDJY

ของกระทรวงอุตสาหกรรม DSkVdl92susIu8dVY6nKyNZ9UFp0PJRkBq9z4
14.12.3 ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 114.00  4,000,000    2,998,818     2,667,090     88.94    ผลการด าเนินงาน

ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 5,000,000 บาท
โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1,001,182 บาท

1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2            2         100.00  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่2 งวด 2            2         100.00   จ้านวน 2 คน(ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63)


ระบบราชการ 4.0 สปอ. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อัตราละ 13,000 บาท จ้านวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 78,000 บาท


 อัตราละ 15,000 บาท จ้านวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3.  จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันชองผู้บริการ2 งวด 2            2         100.00  งวดท่ี 1 จ้านวน 199,360 บาท (อนุมัติเบิก 21 ก.ย. 63 )

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สปอ. งวดท่ี 2 จ้านวน 299,040 บาท

4. ด้าเนินการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล
25 คร้ัง 25          39       156.00  1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าร่างตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานในสังกัด อก.เข้าร่วมท้ังส้ิน 40 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินจ้านวน 31,200 บาท

2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19-21 พ.ย.62 ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล 
จังหวัดนครราชสีมาโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ. ในส่วนกลางเข้าร่วมท้ังส้ิน 24 คน 
มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินจ้านวน 186,819 บาท

3. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนพ.ย.62 จ้านวน 2,792.60 บาท

4. ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน
จ้านวน 1,320 บาท

5. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนธ.ค.62 จ้านวน 1,797.80 บาท

6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 12-14 ม.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ 
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมท้ังส้ิน 24 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน
จ้านวน 122,200 บาท

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 20 ม.ค.
2563 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ช้ัน 3 อาคาร สปอ.โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.
ท้ังในส่วนกลางเข้าร่วมท้ังส้ิน 35 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินจ้านวน 11,925 บาท
8. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคู่มือส้าหรับประชาชนท่ีจะใช้ให้บริการร่วมกันเม่ือวันท่ี
22-24 ม.ค.63 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานในสังกัด อก.เข้าร่วมท้ังส้ิน 75 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินจ้านวน 350,270 บาท

9.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27-29 ม.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ 
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมท้ังส้ิน 31 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน
จ้านวน 148,400 บาท

10.ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562
 เป็นเงินจ้านวน7,170 บาท
11. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนม.ค.63 จ้านวน 13,454.18 บาท
12. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กร
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 2-4 ก.พ.63 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมท้ังส้ิน 26 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน
จ้านวน 133,196.27 บาท
13. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 23-25 ก.พ.63 ณ โรงแรมเดอ ปร้ินเซส จ.อุดรธานี 
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมท้ังส้ิน 22 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน
จ้านวน 146,152.55 บาท
14. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือก.พ.63 จ้านวน 1,556.96 บาท
15. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์/
กรสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 8-10 มี.ค.63 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.
ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมท้ังส้ิน 23 คน มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินจ้านวน 144,045.60 บาท
16. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนมี.ค.63 จ้านวน 3,596.80 บาท

17. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน เม.ย.63 จ้านวน  2,724.76 บาท
18. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63 จ้านวน  13,934.72 )
19. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย.63
20.เดินทางไปราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพ่ือศึกษากระบวนงานและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนงานของ สอจ. วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563

21. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน ก.ค.63 จ้านวน 3,286.29 บาท
22.เดินทางไปราชการ จ.สมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินโครงการท่ีส่วนราชการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.63ระหว่างวันท่ี 30-31ก.ค.63

23.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
24.เดินทางไปราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินโครงการท่ีส่วนราชการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันท่ี 11-12 ส.ค.63 

25.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วันท่ี 
19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ.

26.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมคณะท้างานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ช้ัน 3 อาคาร สปอ. 
(จ้านวน 1,050 บาท ) โอนจัดสรรงบประมาณให้ กก. (จ้านวน 1,000,000 บาท)

27.เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ.ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 28-30 ส.ค.63 จ้านวน 1,100บาท

28. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน สิงหาคม 2563จ้านวน 11,950.30 บาท
29. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 1 การน้าองค์การ วันท่ี 1 กันยายน 2563
 ณ ห้องประชุม อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ.จ้านวน 17,375 บาท 

30.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมการขับเคล่ือนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ของภาครัฐ วันท่ี 15 ก.ย.63 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ช้ัน 3 อาคาร สปอ. จ้านวน 1,925 บาท

31. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมคณะท้างานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม วันท่ี 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร สปอ. จ้านวน 1,050 บาท

32.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ วันท่ี 10 กันยายน2563

 ณ ห้องประชุม อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ. จ้านวน 22,277 บาท

33.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร วันท่ี 16 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุม อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ. จ้านวน 20,424 บาท

34.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
วันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ.จ้านวน 16,972 บาท

35.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0: หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วันท่ี 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ.จ้านวน 20,964 บาท

36. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (1 ส.ค.-22ก.ย.63) จ้านวน 7,950 บาท
37. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ.เพชรบุรี วันท่ี 26-27 กันยายน 2563 จ้านวน 1,500 บาท
38. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าร่างตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 จ้านวน 46,438 บาท 

39. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 จ้านวน 20,564.97 บาท

14.13 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 7,350,000    6,668,035     6,327,102     94.89     - ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 5,150,000 บาท
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
14.13.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของบุคลากร 100.00  350,000 264,960 264,960 100.00 ผลการด าเนินงาน :  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 150,000 บาท

โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 85,040 บาท
   -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 2 คร้ัง 2            2         100.00  จัดกิจกรรมสัมมนา จ้านวน 2 คร้ัง 

และการเสริมสร้างจิตส้านึกในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ และพัฒนากฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม วันท่ี 12-14 ธค.2562
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมแซนด์ โมราดา พัทยา จังหวัดชลบุรี ค่าใช้จ่าย 207,000 บาท          
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

คร้ังท่ี 2 การสัมมนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 วันท่ี 28 มกราคม
2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่าย 93,000 บาท

14.13.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ของ สปอ. 40.00   400,000       28,425         28,425 100.00 ผลการด าเนินงาน
    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 150 คน 150         60       40.00    โอนเปล่ียนแปลงเป็นงบด้าเนินงานให้ สอจ. 26 จังหวัด จ้านวน 371,575 บาท

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลังของ สปอ. จ้านวน 60 คน
14.13.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียง 65.00   200,000       13,000         11,400         87.69 ผลการด าเนินงาน
กับการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนเปล่ียนแปลงเป็นงบด้าเนินงานให้ สอจ. 26 จังหวัด จ้านวน 187,000 บาท
กิจกรรมท่ี 1 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ60 คน 60          39       65.00    จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงกับการควบคุมภายใน จ้านวน 39 ราย
ความเส่ียง ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
14.13.4 ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4.0 ด้านก าลังคน 84.80   4,750,000    4,750,000     4,673,755     98.4     ผลการด าเนินงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 5,000,000 บาท
กิจกรรมท่ี 1  : การจัดท าแบบแผนด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร40 คน 40          27       68        
บุคคลของกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
1. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น 50 คน 50 50       100      จัดอบรมวันท่ี 20 ม.ค. - 6 ก.พ.63 ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีข้าราชการ อก. 

ผู้เข้าร่วมจ้านวน 50 คน 

2. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง 60 คน 60 -      -       น้างบประมาณไปใช้จ่ายในการด้าเนินการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับ

3. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง 40 คน 40 -      -       ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เน่ืองจากไม่สามารถด้าเนินการจัดฝึกอบรมได้

4. หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 40 คน 40 40       100      ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

5.หลักสูตรแนวทางปฏิบัติด้านเหมืองแร่อย่างโปร่งใส 40 คน 40 40       100      ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

6. หลักสูตรรอบรู้เร่ืองโรงงาน 4.0 40 คน 40 40       100      ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

7.หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด 40 คน 40 -      -       
8. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนาทักษะ 40 คน 40 -      -       
บุคลากรโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
9.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยความร่วมมือกับ 23 คน 23 27       117      1. หลักสูตรการออกแบบ และจัดท้า Infographics เพ่ือการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย 

หน่วยงานภายนอก Piktochart และ PREZI รุ่นท่ี 25 ผู้เข้าอบรมจ้านวน 7 คน 
2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

(Intensive Course) ผู้เข้าอบรมจ้านวน 3 คน 
3.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็ก-

ทรอนิกส์ e-learning ผู้เข้าอบรมจ้านวน 6 คน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

4. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ผู้เข้าอบรมจ้านวน 1 คน 

5. หลักสูตร TEPCot รุ่นท่ี 3 ผู้เข้าอบรมจ้านวน 1 คน 

6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับ

การท้างาน (English for Work) ผู้เข้าอบรมจ้านวน 5 คน 
7.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรไวยากรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานภาษา-
อังกฤษส้าหรับการเขียน(Basic English Grammar and Structure for Writing) ผู้เข้าอบรมจ้านวน1คน

8.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็ก-

ทรอนิกส์ e-learning ผู้เข้าอบรมจ้านวน 1 คน 
9.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นท่ี13 ผู้เข้าอบรมจ้านวน 1 คน
กลุ่มเป้าหมาย: นักบริหารระดับสูง

10.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็ก
ทรอนิกส์ e-learning ผู้เข้าอบรมจ้านวน 1 คน กลุ่มเป้าหมาย:ข้าราชการและพนักงานราชการ สปอ.

10. หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 66.00    
- รุ่นท่ี 14 75 คน 75 99 132.00  ด้าเนินการจัดบอรมเม่ือวันท่ี 8-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานและท้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ จ.เพชรบุรี

- รุ่นท่ี 15 75 คน 75 68 90.67    ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 14 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 68 คน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ของ อก.

11. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 27.50    
- รุ่นท่ี 9 60 คน 60 33 55.00    ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

- รุ่นท่ี 10 60 คน 60 0 -       ด้าเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 35 คน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปอ.

-จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 คน 1 1 100.00  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคลจ้านวน 1 ราย เดือนละ 13,000 บาท

14.13.5 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 100.00 900,000       861,650        852,560       98.95 ผลการด าเนินงาน ตสน.
1. ค่าตอบแทน ค.ต.ป. 12 คร้ัง 12 12 100.00  ประชุมตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จ้านวน 12 คร้ัง
2. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 5 คร้ัง 5 12 100.00  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จ้านวน 12 คร้ัง
3. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 1 100.00  จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 คน  เพ่ือปฏิบัติงาน จ้านวน 12 เดือน

โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 38,350 บาท
14.13.6 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 100.00  500,000       500,000        496,002.57 99.20 ผลการด าเนินงาน ตสน.
1. การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 2 คร้ัง 2 4 100.00  120,000        จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ้านวน 30 ราย
2. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 2 ราย 2 2 100.00  380,000        จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 2 คน  เพ่ือปฏิบัติงาน จ้านวน 12 เดือน
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

14.13.7 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน 0.00 250,000       250,000        -              -        ผลการด าเนินงาน กก.
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานสังกัด โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 250,000 บาท
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  - กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเฝ้าระวังแผน 60 คน 60 0 0.00
รับมือต่อสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของหน่วยงานในสังกัด สปอ.
14.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 68,400 177,671 171,735 96.66    ผลการด าเนินงาน
สอท. ญ่ีปุ่น 109,271 104,002 ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 283,300 บาท
1.การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ้า 2 คร้ัง -         -      -       และมีการโอนเปล่ียนแปลงมาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโซล และการเข้าพบหน่วยงานท่ี ให้กับ สอท.ญ่ึปุ่น จ้านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 8 พค.63 เป็นเงิน 70,770.75 บาท 
เก่ียวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและหา และคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 สค.63 เป็นเงิน 38,500 บาท 
แนวทางความร่วมมือในอนาคต
2.การเดินทางไปราชการประเทศไทย เพ่ือรับทราบนโยบาย 2 คร้ัง -         -      -       
และเก็บข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ
สอท. ออสเตรีย 68,400 68,400 67,733 ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 307,429.25 บาท
1. การเดินทางไปราชการประเทศไทย 2 คร้ัง -         -      -       
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ้าเอก 2 คร้ัง -         -      -       
อัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ้า 1 คร้ัง -         -      -       
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ้า 2 คร้ัง -         -      -       
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ้า 1 คร้ัง -         -      -       
เอกอัครราชทูต กลุ่มนอร์ดิก
14.15. ค่าใช้จ่ายในการการจัดท านโยบายด้านการรักษาความม่ันคง 0.00 5,000,000    5,000,000     -             -       ผลการด าเนินงาน ศทส.
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 5,000,000 บาท
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หน่วยงาน : ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม � 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ � แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                             ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                             ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
                             ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
แนวทางท่ี   1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
              2.2 ก้าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน้าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
              3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
              3.4 : ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร กับสังคมและส่ิงแวดล้อม
              3.5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 100.00  8,131,400 6,852,757 6,658,361 97.16       ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76         76            100.00  6,384,000       6,384,000     ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 400,000 บาท
เพ่ือให้ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใช้ในการด้าเนินการโครงการฯ โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1,278,643.15 บาท
1.1 การด้าเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้้าบริเวณลุ่มน้้าสายหลัก
ล้าธารคู คลอง หนอง และบึง ท่ีส้าคัญในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด และการจัดเตรียมสารเคมี 
วัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ ภาชนะส้าหรับการเก็บตัวอย่างน้้า 
1.2 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม โดยการจัดช้ีแจงท้าความเข้าใจหลักการสร้างความย่ังยืน
ของสถานประกอบการกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน และสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ด้าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
สถานประกอบการ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างย่ังยืน
1.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการท่ีด้าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส้าเร็จเป็นพ่ีเล้ียงให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืน
เพ่ือขยายผลการด้าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืนพร้อมศึกษาดูงาน
สถานประกอบการพ่ีเล้ียง
กิจกรรมท่ี 2 : จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีด้าเนินงานโครงการการบริหารจัดการ 1 คร้ัง 1           -           -       80,000 80,000 ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 400,000 บาท
ลุ่มน้้าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม (เชิงนวัตกรรม)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 1 คร้ัง 1           -           -       833,000 833,000 มีแผนท่ีจะด้าเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาส ท่ี 4
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินประชาชน  และสถานประกอบการรายเก่าท่ียึดหลักการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลจนประสบผลส้าเร็จอย่างย่ังยืน เป็นแบบอย่าง
ให้กับสถานประกอบการรายอ่ืนน้าไปปฏิบัติตาม และจัดนิทรรศการ และสรุปผลการ
ด้าเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้้าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมท่ี 4 : พัฒนาคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและคู่มือการบริหารจัดการน้้า 1 คู่มือ 1           -           -       150,000 150,000 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(โควิด-19) จึงไม่สามารถ

ด้าเนินการจะระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท้าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 4.0 ได้
กิจกรรมท่ี 5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 100.00  684,400 684,400
 - ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี (3 คน x 12 เดือน) 3 คน 3           3              100.00  540,000 1.ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 3 ราย เดือนกันยายน จ้านวน 40,000 บาท

 - ค่าในการบริหารโครงการ และตรวจติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน 4 คร้ัง 4           4              100.00  144,400 2. ค่าตรวจติดตามประเมินผลโครงการ คร้ังท่ี 1 จ.บุรีรัมย์ คร้ังท่ี 2 จ.ระยอง 

คร้ังท่ี 3 จ.อ่างทอง คร้ังท่ี 4 จ.กระบ่ี และ จ.ภูเก็ต 
16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 75.33 1,700,000       1,439,150    895,490        62.22 ผลการด าเนินงาน สอจ.สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทราปราการ (พ้ืนท่ีเทศบาลบางปู) และก าหนดแนวป้องกัน โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 260,850 บาท
โดยรอบ หรือแนวพ้ืนท่ีกันชน คงเหลือบริหาร 1,439,150 บาท
กิจกรรมท่ี 1 : การบริหารโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ส้ารวจพ้ืนท่ีสีเขียว และแนวป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรม 100 ราย 100 116          116.00  1. จัดสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลบางปู ให้มีความตระหนัก
และชุมชนและก้าหนดพ้ืนท่ีท่ีควรมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายในเขตอุตสาหกรรม  ถึงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีแนวป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการท่ีเหมาะสม
และแนวพ้ืนท่ีแนวป้องกันหรือแนวกันชน ตามประเภทอุตสาหกรรม จ้านวน 116 คน
กิจกรรมท่ี 3 : รวบรวมข้อมูลวิธีการและผลการด้าเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การก้าหนด 1 รายงาน 1 -           -       2. จัดท้าวิธีด้าเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการจัดท้าแนวกันชน (Buffer Zone) และ
แนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip)ท่ีเหมาะสมตามตามประเภทอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การก้าหนดแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ระหว่างชุมชนและโรงงาน
ท่ีมีความเส่ียงรวมท้ังพ้ืนท่ีโล่งในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแน่นท้ังในประเทศไทยและ อุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง อย่างน้อย 8 กลุ่ม
ในต่างประเทศท่ีมีการด้าเนินงานจนประสบความส้าเร็จและน้าเสนอรูปแบบแนวทาง อุตสาหกรรม จากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังในและต่างประเทศ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  และการส่งเสริมการสร้างพ้ืนท่ีกันชน (Protection Strip) 3. จัดประชุมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดท้าแนวป้องกันมลพิษ 
 ระหว่างโรงงานกับชุมชนท่ีเหมาะสม (Protection Strip) ท่ีเหมาะสมตามตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง รวมท้ังพ้ืนท่ี
กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดท้าพ้ืนท่ีสีเขียว 20 โรงงาน 20 22            110.00  โล่งในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแน่น ต่อคณะท้างานการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอุตสาห-
แนวป้องกัน Protection Strip) ท่ีเหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง กรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ หรือคณะกรรมการพัฒนา
 โดยประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนในการร่วมกันพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 70 คน
พ้ืนท่ีสีเขียว 4. คัดเลือกสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม ในการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ

ด้าเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีของแต่ละโรงงาน
จ้านวน 22 โรงงานลงนามในสัญญาวันท่ี 15 เม.ย.63 ระวเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 11 ต.ค. 63

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดก๊าชเรือนกระจก 33.33 3,367,900       3,367,900    91,915         2.73         ผลการด าเนินงาน สอจ.ปราจีนบุรี
กิจกรรม 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ิน 100 ราย 100 100 100.00 มีการจัดสัมมนาฯ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เรียบร้อยแล้วจ้านวน 100 ราย 

ผู้ประกอบการ โดยแบ่งจัด 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 และคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
ในเมือง 21 สิงหาคม 2563 และได้จัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยใช้จ่ายทุกกิจกรรม

อุตสาหกรรม รวมท้ังส้ิน 91,915 บาท
เชิงนิเวศ
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม 2 จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก 10 ราย 10 0 0.00 ด้าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก คือ บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จ้ากัด 
แถ่สถานประกอบการท่ีเช้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการ ในวงเงินจ้าง 2,995,000 บาท และลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 21 ก.ย.63

ในเมือง (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ
กิจกรรม 3 สรุปผลการด้าเนินงานพร้อมการจัดสัมมนา 100 ราย 100 0 0.00 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด้าเนินการของท่ีปรึกษาฯ
เผยแพร่ความรู้ ผู้ประกอบการ

ในเมือง
อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ
18. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 87.00   4,000,000       3,493,550    2,467,325     70.63 ผลการด าเนินงาน สอจ.สมุทรปราการ
โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 506,450 บาท
กิจกรรมท่ี 1 : การบริหารโครงการ
 คงเหลือบริหาร 3,493,550 บาท
กิจกรรมท่ี 2 : สัมมนาให้ความรู้หลักการ 3Rs และรับสมัครสถานประกอบการ 200 ราย 200        229          114.50  จัดสัมมนาเปิดโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาล
เข้าร่วมโครงการ ต้าบลบางปู เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และเชิญ

ชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ้านวนไม่น้อยกว่า 229 คน
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท้าฐานข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดในพ้ืนท่ี 1 รายงาน 1           1.00          100.00  รวบรวมข้อมูล จัดท้าฐานข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ท่ีมีข้อมูลและปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ และ รวบรวม/จัดท้าแผนและมาตรฐาน ท่ีมีข้อมูลและปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ และรวบรวม/จัดท้าแผนและมาตรฐาน
หรือกิจกรรมการลดปริมาณส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช่แล้วด้วยวิธี 3R อย่างน้อย หรือกิจกรรมการลดปริมาณส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3R อย่างน้อย 350โรงงาน
50%  ของ Baseline
กิจกรรมท่ี 4 : การคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 10 โรงงาน 10         10            100.00  จัดการศึกษาดูงานในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานน้าร่อง 10 โรงงาน มีเจ้าหน้าท่ี
โครงการและจัดศึกษาดูงานในประเทศ ท่ีเก่ียวข้องรวมจ้านวน 25 คน
กิจกรรมท่ี 5 : ศึกษาวิจัยส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช่แล้วจากกระบวนการผลิต 10 ผลิตภัณฑ์ 10         10            100.00  รวบรวมข้อมูลโรงงานท่ีสามารถลดปริมาณส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วได้ตามแผน 
และน้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน
กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการ  (ปิดโครงการ) 200 ราย 200        215          107.50  
19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 107.54  35,000,000 34,573,671 34,326,240 99.28       ผลการด าเนินงาน
1. ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส้ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ  7,600 ราย 7,600     8,587        112.99 ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 500,000 บาท
อุตสาหกรรมในจังหวัด โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 426,329.12 บาท
2. จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมายและศึกษาดูงาน  7,600 ราย 7,600     7,368        96.95
3. ให้ค้าปรึกษาแนะน้าเบ้ืองต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง  19,000 ราย 19,000    23,101      121.58
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด  19,000 ราย 19,000    21,612      113.75
 ในรูปแบบเอกสาร Electronic File และ Website 
5. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน  148 ราย 148        148          100.00
6. บริหารโครงการ  2 ราย 2           2              100
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แผน ผล ร้อยละ แผน (หลังโอน) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ 68.87   9,476,000 8,760,146    6,618,857     75.56       ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)  - ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 500,000 บาท
ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม  - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 715,854.16 บาท
กิจกรรมท่ี 1  :  จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จังหวัด เพ่ือให้ สอจ. ด าเนินการ 1 งาน 5,212,817      โอนจัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 
กิจกรรมท่ี 1-3 คร้ังท่ี 1 จ้านวน 3,040,000 บาท 
1.1 การจัดท้าข้อมูลช้ีน้าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 304 รายงาน 304        138          45.39    คร้ังท่ี 2 จ้านวน 2,280,000 บาท
1.2 จัดท้าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 76 รายงาน 76         13            17.11    
แบบทางตรง (Bottom up) ตามหลักวิชาการท่ี สศช. ก้าหนด หรือ  จัดท้ารายงาน
โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
1.3 จัดท้ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด โดยด้าเนินกิจกรรมย่อยดังน้ี 
 1.3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน 152 รายงาน 152        86            56.58    
 1.3.2 รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน 912 รายงาน 912        635          69.63    
1.4 จัดท้าฐานบัญชีรายช่ือผู้รับบริการ ฐานข้อมูลท้าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม 1 ฐาน 1           1              100.00  
ฐานข้อมูลเครือข่าย 
กิจกรรมท่ี 2 : ค่าจ้างท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายด าเนินการ 1,134,000      ลงนามในสัญญาวันท่ี 12 พ.ค. 63 ระยะเวลาแล้วเสร็จวันท่ี 8 พ.ย. 63
2.1 การประมวลผลข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน แบบทางตรง อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาฯ งวดท่ี 1
(Bottom Up) ตามหลักวิชาการท่ี สคช. ก้าหนด
2.2 พัฒนาเคร่ืองมือ/แบบจ้าลองในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
และระบบข้อมูลช้ีน้าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.3 การจัดประชุมสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดท้าข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ 1 คร้ัง 1           1              100.00  
ประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผนก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
2.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ 1 คร้ัง 1           1              100.00  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
2.5 จัดท้าระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 1 ระบบ 1           1              100.00  
ครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด
2.6 จัดท้าส่ือการเรียนรู้ E-Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 1 ระบบ 1           -           -       อยู่ระหว่างด้าเนินการ
2.7 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับจนท.สอจ.
2.8 จัดท้ารูปเล่ม
กิจกรรมท่ี 3 : จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 2           2              100.00  52,557.00      
กิจกรรมท่ี 4 : ค่าบริหารโครงการ 219,483.44    
21. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) 50.00   550,500 208,807 208,807 100.00      ผลการด าเนินงาน
 ภาคอุตสาหกรรม  - ถูกน้าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 3,308,000 บาท
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 550,500 โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 341,693.24 บาท
1. ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2 2 100.00  360,000 จ้างบุคลากร 2 คน เป็นเวลา 6 เดือน 117,433.41 บาท  และลงพ้ืนท่ีติดตาม
2. ค่าส้ารวจพ้ืนท่ีและตรวจติดตามประเมินผลโครงการ 4 คร้ัง 4 -           -       190,500
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



เสร็จแล้ว

ตามแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  2.11 2 2.1 P  -  - 11,508,400      11,508,400      3,001,995      26.09   
2. ระบบท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 2.14 2 2.2 P  -  - 4,200,000        4,200,000        2,280,000      54.29   
3. ระบบเช่ือมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 2.14 2 2.2 P  -  - 9,817,000        9,817,000        8,419,625      85.77   
4. ระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 2.14 2 2.2 P  -  - 12,000,000      12,000,000      1,710,000      14.25   
5. ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully menifest) 2.14 5 3 3.3 P  -  - 9,242,900        9,242,900        2,370,655      25.65   
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 2.14 2 2.3 P  -  - 3,202,000        3,202,000        1,050,000      32.79   
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ 2.14 1 1.2 P  -  - 6,000,000        6,000,000        3,105,000      51.75   
8. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบท าความเย็น) 2.14 1 1.2 P  -  - 9,455,800        9,455,800        4,887,600      51.69   
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.14 1 1.2 P  -  - 3,600,000        3,600,000        1,862,900      51.75   
และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
10. โครงการพัฒนาการเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตราย 2.14 2 2.2 P  -  - 8,468,300        8,468,300        4,648,500      54.89   
ระดับพ้ืนท่ี
11. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่/อุตสาหกรรมสู่สีเขียว 2.14 3 3 3.5 P  -  - 27,050,000      27,050,000      10,544,240    38.98   
 (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม)
12. โครงการจ้างเหมาตรวจสอบและให้ค าแนะน าสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย พร้อมท้ัง 2.14 3 3.1  - P  - 490,000          490,000           490,000        100      
จัดท าคู่มือแบบจ าลองการจ าแนกและการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 5.3 3 3 3.3 P  -  - 9,013,900        9,013,900        871,400        9.67     
14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5.7 3 3 3.2 P  -  - 23,576,600      23,576,600      9,412,010      39.92   
15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 5.7 3 3 3.5 P  -  - 2,500,000        2,500,000        1,996,650      39.92   

รวมท้ังส้ิน 140,124,900    140,124,900    56,650,575   40.43   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agen
da

แผนฯ
 อก.

แนวท
าง

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

2.11 ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางฯ
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
กิจกรรม : ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2,000 เคร่ือง 2,000 เคร่ือง -           - 11,508,400   11,508,400   3,001,995   26.09 ผลการด าเนินงาน    งวด 2 (22 กค)
1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของ 80 ราย 80 ราย 11,869,900   จัดท าหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - จัดท าเอกสารเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 ฉบับ

- จัดสัมมนาเชิญชวนและรับสมัครสถานประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 6 คร้ัง '"มาตรการลดต้นทุนการผลิต ขอรับสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียพิเศษ 
การจดทะเบียนฯ และการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน" 
   วันท่ี 21 กค.63  ณ รร.เคยู โฮม ม.เกษตร ผู้เข้าร่วม 56 คน
   วันท่ี 23 กค.63  ณ รร.เดอะคัลเลอร์ ลีฟว่ิง จ.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 55 คน
   วันท่ี 29 กค.63  ณ รร.แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 64 คน
หลักสูตร "การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
   วันท่ี 14 สค.63  ณ รร.ปร๊ินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 193 คน หลักสูตร
"การออกแบบเส้นทางหนีไฟและกลยุทธ์การอพยพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
   วันท่ี 27 สค.63  ณ รร.เอบีน่า เฮ้า กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 156 คน
หลักสูตร "เทคนิคการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ"
วันท่ี 8 กย.63  ณ รร.ปร๊ินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 95 คน
   สรุปผู้เข้าร่วมท้ัง 6 คร้ัง จ านวน 619 คน
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 88 ราย/ 2004 เคร่ือง
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (22 ธค.63)
- ฝึกอบรมเชิงลึก การปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จ านวน 2 รุ่น
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 28-30 ตค.63 ณ รร.เอบีน่า เฮ้า กรุงเทพฯ 
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 11-13 พย.63 ณ รร.ปร๊ินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
- ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงเคร่ืองจักร หรือเปล่ียนใหม่
ด าเนินการแล้ว 62 ราย/1446 เคร่ือง (ณ 8 ตค.)
- ติดตามผลการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมให้มีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

แนวทางท่ี : 1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ของโครงการฯ ปี 2562 (107 ราย) ด าเนินการแล้ว 24 ราย (ณ 8 ตค.)
- จัดต้ังคณะกรรมการพิจาณาให้ความเห็นฯ เก่ียวกับการปรับปรุงเคร่ืองจักรฯ
- จัดท ารายงานผลการปรับปรุงฯ ส าหรับผู้ประกอบการ จ านวน 200 ฉบับ 
และกรรมการพิจาณาให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ฯ จ านวน 200 ฉบับ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (22 มค.64)
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วม 200 คน
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 
                          A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                             ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                             ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
              2.2 : ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม.
              2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
              3.1 : พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
              3.3  บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม
              3.5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
2. ระบบท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท 1 ระบบ 1 ระบบ -        - 4,200,000     4,200,000       2,280,000    54.29     ผลการด าเนินงาน
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3,800,000 - ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์เพ่ือน ามาใช้จัดล าดับความส าคัญ

ของสารเคมีและวัตถุอันตรายในท าเนียบ
- ประชุมเพ่ือคัดเลือกหลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของสารเคมี
ของสารเคมีและวัตถุอันตรายในท าเนียบและวัตถุอันตราย วันท่ี 31 กค.63 
ณ รร.ปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ

และวัตถุอันตราย วันท่ี 31 กค.63 ณ รร.ปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ
- จัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) ของสารเคมีและวัตถุอันตราย ผู้เข้าร่วม 32 คน
จ านวน 3,000 รายการ และรายช่ือสารเคมีท่ีควรควบคุมหรือปรับปรุง

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (23 พย.63)
และประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 50 รายการ
- วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถประมวลผลและแสดงผลการอยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (23 พย.63)
จัดล าดับความส าคัญและประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
- วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถประมวลผลและแสดงผลการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ประชุมเพ่ือคัดเลือกหลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของสารเคมีผู้เข้าร่วม 32 คน

- จัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) ของสารเคมีและวัตถุอันตรายและประเมินความเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จ านวน 50 รายการ จ านวน 3,000 รายการ และรายช่ือสารเคมีท่ีควรควบคุมหรือปรับปรุง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ปรับปรุงฐานข้อมูลท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย
จัดล าดับความส าคัญและประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
- จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)
- ปรับปรุงฐานข้อมูลท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย
- ปรับปรุงและพัฒนาท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย และทดสอบระบบ
- จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 5 (23 ธค.63)
- ปรับปรุงและพัฒนาท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย และทดสอบระบบ
- จัดท าคู่มือผู้ดูแลระบบ 10 เล่ม คู่มือผู้ใช้งานระบบ 20 เล่ม
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 5 (23 ธค.63)
- จัดพิมพ์รายการสารเคมีในท าเนียบสารเคมีฯ จ านวน 50 เล่ม
- จัดท าคู่มือผู้ดูแลระบบ 10 เล่ม คู่มือผู้ใช้งานระบบ 20 เล่ม

3. ระบบเช่ือมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชน 1 ระบบ 1 ระบบ - - 9,817,000     9,817,000       8,419,625    85.77     ผลการด าเนินงาน  วงเงินสัญญา 9,650,000 บาท ด าเนินการ งวด 2 (30 มิย)
และบริการภาครัฐ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังน้ี
   ระบบเช่ืองโยงฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

ระบบออกใบอนุญาต ใบรับแจ้ง ใบรับรองแบบดิจิทัล
ระบบการช าระเงินท่ีเช่ือมโยงกับกับระบบช าระเงินของภาครัฐ
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเช่ือมโยงไม่น้อยกว่า 3 รายการ
- จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จ านวน 4 ชุดข้อมูล
- ฝีกอบรม จนท.ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 รุ่นๆ ละ 5 วัน
- จัดหาอุปกรณ์ (smart card reader) จ านวน 250 ชุด
อุปกรณ์จัดเก็บ log File จ านวน 2 เคร่ือง
- พัฒนา ทดสอบระบบและติดต้ังระบบ
- ฝึกอบรม จนท. ด้านการพัฒนาระบบ 1 รุ่นๆ ละ 5 วัน
อยู่ระหว่างด าเนินงานงวด 4 ครบ (31 ตค.63)
- จัดท าคู่มือผู้ดูแลระบบ System manual  จ านวน 10 ชุด พร้อมไฟล์
และ คู่มือผู้ใช้งานระบบ User manual จ านวน 80 ชุด พร้อมไฟล์
- ฝึกอบรม จนท. ผู้ดูแลระบบ 1 รุ่นๆ ละ 5 วัน
- ฝึกอบรม จนท. ผู้ใช้งานระบบ 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน

4. ระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 1 ระบบ 1 ระบบ - - 12,000,000    12,000,000     1,710,000    14.25 ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการ งวด 2 (19 กย. 63 ) วงเงิน 4,560,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการอนุญาตผ่านระบบ HSSS  และภาพรวมของการเช่ือมโยง
ข้อมูลค าขอของแต่ละหน่วยงาน วันท่ี 23 มิย.63 ห้อง 509 กรอ. 
- ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ดังน้ี

- จัดพิมพ์รายการสารเคมีในท าเนียบสารเคมีฯ จ านวน 50 เล่ม

- จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5. ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully 1 ระบบ 1 ระบบ - - 9,242,900     9,242,900       2,370,655    25.65     ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (7 กย.)
menifest) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8,542,900     - ศึกษาความต้องการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล

จากระบบงานท่ีเก่ียวข้องกับการก าจัดส่ิงปฏฺกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
และของเสียเคมีวัตถุ ได้แก่ สก.1-สก.14, manifest,วอ.4 ,วอ.6, 
วอ./อก.6 ข้อก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบ บูรณาการข้อมูลเพ่ือเป็นต้นแบบในการ
 จัดท า Data Analytic สามารถตรวจสอบเส้นทางการเคล่ือนย้าย
ของกากฯ ได้ท้ังระบบ
- จัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีสามารถตรวจสอบและเช่ือมโยง
ข้อมูลกับระบบ E-fully manifest
- จัดท าระบบต้นแบบฯ ท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลกากฯ
ต้ังแต่การน าเข้าจนถึงการก าจัดข้ันสุดท้าย
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (7 พย.)
- มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Data Analytic
- ทดสอบระบบ
- จัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการฯ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (7 ธค.)
- จัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการฝึกอบรมแบบออนไลน์
'- จัดท าส่ือเผยแพร่เก่ียวกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
รวมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ บนเว็บไซต์ กรอ.
'- จัดหาระบบแผนท่ีแบบ Dynamic Maps จัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบและ
ผู้ใช้งานระบบ จัดท าคู่มือส าหรับผู้ใช้งาน Source Code Data Dic ER-Diagram
ในรูปแบบ CD 

- อบรมเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

- พัฒนาระบบ
- ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (19 มค 64)
- อบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 250 คน
- จัดท าคู่มือ

- ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก
 เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
- จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (19 พย.63)

ระบบ NSW, วอ./อก.7, ระบบ บฉ.. ระบบออกใบน าผ่านฯ 
ระบบออกเลข 15 หลัก, ระบบน าเข้าเศษพลาสติก, ระบบ GIS
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 3 พ้ืนท่ี - - - 3,202,000 3,202,000 1,050,000 32.79 ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (16 กค.)
 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงุทน 3,000,000 - รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องและเป็นปัจจุบัน
(อ่างทอง นนทบุรี จันทบุรี) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนท่ีในจังหวัด อ่างทอง นนทบุรี จันทบุรี

- วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและอุปสรรค (SWOT Analylis)
- ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอ่อนไหวโดยวิธี PESTEL Analysis
- ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือประเมินศักยภาพและความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น จ.จันทบุรี วันท่ี 16 กย.63
ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ผู้เข้าร่วม   
- จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น จ.นนทบุรี วันท่ี 17 กย.63
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น ผู้เข้าร่วม  
- จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น จ.อ่างทอง วันท่ี 18 กย.63
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ผู้เข้าร่วม  
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (16 พย.63)
- จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์และใช้ในการประชุมฯ
ประกอบด้วย แผ่นพับ 300 แผ่น ผลการศึกษา 50 ชุด/จังหวัด
Roll Up 3 แผ่น ป้ายแบนเนอร์ 5 แผ่น
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ
- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน 10 โรงงาน 10 โรงงาน - - 6,000,000     6,000,000       3,105,000    51.75 ผลการด าเนินงาน
ในภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ 150 คน 150 คน - จัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษา

และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 'และการพัฒนาความปลอดภัย
ทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเก่ียวกับจุลินทรีย์
- จัดประชุม ปชสพ.โครงการและรับสมัครคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม
 ณ โรงแรมเคยูโฮม ม.เกษตรศาสตร์
วันท่ี 24 มิย.63 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 
คัดเลือกแล้ว 5 โรงงาน ผู้เข้าร่วม 67 คน
วันท่ี 25 มิย.63 พัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพการปฏิบัติ
งานเก่ียวกับจุลินทรีย์ฯ คัดเลือกแล้ว 5 โรงงาน ผู้เข้าร่วม 68 คน
- จัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเก่ียวกับจุลินทรีย์ฯ ให้กับผู้ประกอบการ
และ จนท.อก. ในวันท่ี 14, 17 กค. 63 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วม 158 คน
- ลงพ้ืนท่ีส ารวจและให้ค าปรึกษาแก่โรงงานท่ีได้รับการคัดเลือก
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพฯ                                           
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (22 กย.) ขยายถึง 10 พย.
- จัดท าร่างแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 และความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ส าหรับโรงงาน
- ลงพ้ืนท่ีถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
- ติดตามผลการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตฯ
และความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
- จัดท าหลักเกณฑ์และคัดเลือกจุลินทรีย์ฯ จ านวน 5 รายการ เพ่ือจัดท าข้อมูล
ด้านความปลอดภัย และจัดประชุมรับฟังความเห็น วันท่ี 14, 16, กย..5 ตค.63
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (8 ธค.63)
- ทบทวนและจัดท ารายงานแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยี และความปลอดภัยทางชีวภาพ
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงคือมือด้านความปลอดภัย
จ านวน 5 ฉบับ/15 คร้ัง
- จัดพิมพ์คู่มือด้านความปลอดภัย จ านวน 600 เล่ม
- จัดประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ในวันท่ี 25 พย.63

8. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 30 โรงงาน 30 โรงงาน 9,455,800     9,455,800       4,887,600    51.69 ผลการด าเนินงาน
 (ระบบท าความเย็น) 280 คน 280 คน 8,500,000     - จัดท าข้อสอบเพ่ือใช้ประเมินผลการฝึกอบรม'หลักสูตรผู้ควบคุม

2,000 toe 2,000 toe ระบบท าความเย็นฯ จ านวน 3 ชุดๆละ 100 ข้อ พิมพ์ 100 เล่ม/ชุด
- จัดต้ังคณะท างานวิชาการ จ านวน 10 คน
- ประชุมคณะท างานวิชาการ พัฒนาคู่มือเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
และพัฒนาเอกสารรับรองความปลอดภัย จ านวน 4 คร้ัง
- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบท าควาเย็นท่ีใช้แอมโมเนียฯ โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 289 คน
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 22-24 มิย.63 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20-22 กค.63 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 3-8 สค.63 ณ รร.ไดม่อน พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 24-26 สค.63 รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
- คัดเลือกโรงงานน าร่อง จ านวน 60 โรงงาน 
- ตรวจให้ค าปรึกษาแนะน า (Coaching) จ านวน 1 คร้ัง 30 โรงงาน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (2 ธค.63)
- เข้าโรงงานเพ่ือตรวจวัด ส ารวจเชิงลึก ประเมินศักยภาพ
การประหยัดพลังงาน และให้ค าปรึกษา จ านวน 3 คร้ัง 30 โรงงาน
- จัดพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมส าหรับวิศวกร จ านวน 400 เล่ม
ผู้ควบคุม จ านวน 400 เล่ม เจ้าหน้าท่ี กรอ. จ านวน 200 เล่ม
- จัดท าส่ือวิดีทัศน์ 5 เร่ือง /Iinfograhic 3 ชุด / Roll Up 5 ชุด
- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ 

81





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและ 40 โรงงาน 40 โรงงาน 3,600,000     3,600,000       1,862,900    51.75 ผลการด าเนินงาน  งวด 3 (22 กย.) ขยายถึง 6 พย.
สารเคมีอุตสาหกรรม 500 คน 500 คน 3,240,000     - จัดท าหลักเกณฑ์การสมัคร เชิญชวน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 โรงงาน

- จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรของโรงงาน รวมผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 209 คน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (22 กย.) ขยายถึง 6 พย.
- ลงพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 1 ส ารวจโรงงานและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านความปลอดภัยฯ
- ลงพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 2 เพ่ือตรวจติดตาม ประเมินผล การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (2 ธค.63)
- อบรมด้านการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
วันท่ี 2 ตค.63 ณ รร.ปร๊ินพาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 100 คน
- จัดพิมพ์คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน จ านวน 200 เล่ม
และคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน  จ านวน 400 เล่ม
- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ

10. โครงการพัฒนาการเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล      8,468,300        8,468,300 4,648,500      54.89 ผลการด าเนินงาน    งวด 2 (28 สค.)
สารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับพ้ืนท่ี 2 ระบบ 2 ระบบ - น ารายช่ือสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีผ่านการตรวจสอบมาจ าแนก

ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS ศึกษาข้อมูลวิธีจัดการหรือระงับ
อุบัติภัย เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย
- รวบรวมข้อมูลการระบุต าแหน่ง GPS ของสถานประกอบการ
- ประเมินระดับความเส่ียงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนท่ี
และจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัย โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูลสารเคมีฯ และข้อมูล
ต าแหน่ง GPS กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
- วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
สารเคมีและวัตถุอันตรายกับต าแหน่งของสถานท่ี สืบค้นพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
สารเคมี บนระบบคอมฯ และ mobile application
- จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)
- จัดสัมมนา โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
แนวทางปฏิบัติงานการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 
วันท่ี 11-12 กย.63 ณ รร.เวโรน่า ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 71 คน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (28 ตค.63)
- พัฒนาระบบสารสนเทศแผนท่ีเส่ียงภัยสารเคมีละวัตถุอันตราย
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (28 ธค.63)
- ทดสอบระบบสารสนเทศแผนท่ีเส่ียงภัยสารเคมีละวัตถุอันตราย
- จัดท า Infographics and e-learning
- จัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ และอบรม 
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วม 250 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

11. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่/อุตสาหกรรมสู่สีเขียว     27,050,000      27,050,000   10,544,240 38.98  พรบ.โอนกลับปี 2563 (4,900,000 บาท)  
 (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม)
    11.1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวด้านการลดปริมาณน้ าใน 16 ราย 16 ราย 2,700,000 2,700,000 967,900       35.85     ผลการด าเนินงาน ลงนามวันท่ี 1 ก.ค. 63
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก บางปะกง 2,670,000      - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 2,850,000  - เชิญชวนรับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเวป กรอ.

- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 18 โรงงาน
- จัดท าแผนการด าเนินงานของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 
รวบรวมข้อมูลโรงงาน ข้อมูลท่ัวไป แผนผังกระบวนการผลิต ข้อมูลการใช้น้ า
- ส ารวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางปรับปรุง
- อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน้ า ให้แก่บุคลากรของโรงงานท่ีเข้าร่วม
วันท่ี 1 ตค.63 รร.เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (7 มค.64)
- ประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์ของแนวทางการใข้น้ า
น าเสนอให้โรงงานพิจารณาน าไปด าเนินการจริง 1 แนวทาง
- ติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงฯ
- ย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหม่ กรณีท่ียังไม่ได้รับการรับรองฯ
- ย่ืนต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีการรับรองฯ จะหมดอายุ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (7 กพ.64)
 - ให้ค าแนะน าเชิงลึก เพ่ือยกระดับและย่ืนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
- สัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วม 100 คน

    11.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 22 โรงงาน 22 โรงงาน - 3,300,000      3,300,000        1,045,440    31.68     ผลการด าเนินงาน ลงนามวันท่ี 29 ก.ค. 63
ระดับรายสาขา  3,267,000 - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

- รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือเทคโนโลยีชีวภาพและรวบรวมข้อมูล
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือประกอบการคัดเลือกวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันมลพิษ
- รับสมัครและคัดเลือกโรงงานเร่วมโครงการฯ จ านวน 15 โรงงาน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (29 ตค.)
- ตรวจประเมินโรงงานเพ่ือหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกัน
มลพิษของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
- น า CT Option ไปปฏิบัติใข้จริงกับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 1 Option พร้อม
ประเมินผลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิค และการลดก๊าซเรือนกระจก
- จัดท าร่างหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการป้องกันมลพิษ พร้อมกรณีศึกษา
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (28 กพ.64)
- จัดพิมพ์หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ส าหรับใช้ประกอบการสัมมนา
จ านวน 150 เล่ม พร้อม Flash Drive จ านวน 150 ช้ิน
- ย่ืนขออุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วม 100 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

    11.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย 27 โรงงาน 27 โรงงาน - 3,600,000      3,600,000        1,955,000    54.31     ผลการด าเนินงาน 
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าสายหลัก 3,400,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

- เชิญชวนรับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเวป กรอ.
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ วันท่ี 28 สค.63
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 โรงงาน
- จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม” 
วันท่ี 21-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 30 คน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (30 พย.)
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การ
รับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
- ติดตามผลความก้าวหน้าการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
'- ตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์การให้ตราสัญลักษณ์ฯ
- ย่ืนขอการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้กับโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินฯ
- ย่ืนขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
''- อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับโรงานพ้ืนท่ี
ส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม 100 คน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (31 มค.64)
''- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่
โรงงานท่ีผ่านเกณฑ์การรับรองระบบฯ ผู้เข้าร่วม 100 คน

    11.4 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่/สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ 150 ราย 150 ราย - 2,530,000      2,530,000        688,200       27.20     ผลการด าเนินงาน
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ีท่ี 1 (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2,480,000 '- จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
(ECO Industry Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศรษฐกิจ - เชิญชวนและรับสมัคโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเวป GI ถึง 28 กย.63
ภาคตะวันออก (EEC) ) อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 2 (2 ธค.)

- รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
- ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ตามเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
การทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (2 กพ.64)
- ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมปรับปรุงแก้ไข
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (2 มีค.64)
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงาน
- ย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

     11.5 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถาน/ประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การ 150 ราย 150 ราย -        -        2,530,000      2,530,000        688,200       27.20     ผลการด าเนินงาน
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พ้ืนท่ีท่ี 2 (พ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าเพชรบุรี- 2,480,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
ประจวบคีรีขันธ์ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก และลุ่มน้ าสะแกกรัง) - รับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วม ถึงวันท่ี 21 สค.63 ผ่าน web กรอ.

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 2 (24 ตค.)
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ( 66 โรงงาน ณ 29 กย.)
- ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ตามเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว การทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (33 โรงงาน ณ 29 กย.)
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (24 ธค.)
- ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมปรับปรุงแก้ไข
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (24 มค.64)
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงาน
- ย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

     11.6 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับ 100 ราย 100 ราย - 2,900,000      2,900,000        -        ผลการด าเนินงาน
หรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 2,726,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 2 (12 ธค.)
- รับสมัครและคัดเลือกสานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 ราย
และช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กระบวนการตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจประเมิน สู่ระดับ 3
- ตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (12 กพ.64)
- จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการตรวจต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง

    11.7 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบ ระดับหรือ 100 ราย 100 ราย - - 1,700,000      1,700,000 528,000       31.06     ผลการด าเนินงาน
เล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4-5 1,650,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 2 (30 พย.)
- รับสมัครและคัดเลือกสานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 50 ราย และช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ กระบวนการตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน สู่ระดับ 4-5
- ตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (31 มค.64)
- จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการตรวจต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ  เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

    11.8  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานปะกอบการ 500 ราย 500 ราย - 3,500,000      3,500,000        3,494,900    99.85     ผลการด าเนินงาน
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

    11.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานปะกอบการสู่อุตสาหกรรม 500 ราย 500 ราย - 4,290,000      4,290,000        1,176,600    27.43     ผลการด าเนินงาน
สีเขียว (Green Industry) 4,240,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 2 (2 พย.)
- จัดท าชุดอบรมในรูแบบ e-Learning จ านวน 3 ชุดอบรม ประกอบด้วย ชุดให้ความรู้อุตสาหกรรม
สีเขียวเบ้ืองต้น ชุดหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ สีเขียว  ชุดผู้ตรวจประเมินฯ สีเขียว
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (2 มค.64)
- จัดท าส่ือเผยแพร่โฆษณาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว ในรูปแบบ Infographic /ส่ือวิดีทัศน์ 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1,000 ฉบับ
- จัดท าจุลสาร Green Industry จ านวน 3 คร้ังๆละ 1,000 ฉบับ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (2 กพ.64)
- ถ่ายทอดความรู้ผ่านชุดอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมสีเขียวเบ้ืองต้น ให้กับ
ผู้ประกอบการ หรือประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 400 ราย
- จัดท าโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 และ 5 จ านวน 120 ชุด

12. โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับ 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 100         490,000          490,000       490,000    100.00 ผลการด าเนินงาน   งวด 1 (8 กค.)
สถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย  - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
     - ปรับเป็น โครงการจ้างเหมาตรวจสอบและให้ค าแนะน าสถานท่ีเก็บรักษา 490,000        490,000 490,000 - จัดท าแบบส ารวจข้อมูลสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี กรอ. รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
วัตถุอันตราย พร้อมท้ังจัดท าคู่มือแบบจ าลองการจ าแนกและการเก็บ 1,930,000 ข้อมูลสถานประกอบการลักษณะสถานท่ีเก็บ ปริมาณและประเภท GPS
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย - อบรมออนไลน์ เร่ืองการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย วันท่ี 13 กค.63 ณ ห้อง 503
วัตถุประสงค์ อาคารกรอ. ผู้เข้าร่วม 100 คน
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายของสถานประกอบการ - ศึกษาข้อมูลสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีได้จากแบบส ารวจ จ านวน 25 แห่ง เพ่ือประเมิน
ท่ีเข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะประจ าสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย สถานท่ีเก็บรักษาฯ และจ าแนกประเภทและวิธีการเก็บรักษาฯ ตามคู่มือ
มาประเมินความถูกต้องเก่ียวกับการจ าแนกประเภท และวิธีการเก็บรักษา - จัดท ารายงานการส ารวจ และการให้ค าแนะน า
ตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
2. เพ่ือเสนอแนะการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ปลอดภัยตามคู่มือการเก็บ
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
3. เพ่ือจัดท าคู่มือแบบจ าลองการจ าแนกและการเก็บรักษา หมายเหตุ : เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สารเคมีและวัตถุอันตราย ตาม ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563) วงเงิน 2.7572 ล้านบาท 

คงเหลือ 0.490 ล้านบท มีผลให้เป้าหมายผลผลิตลดลงจาก  100 แห่ง เหลือจ านวน 25 แห่ง

ไม่สามารถด าเนินการได้ พรบ.โอนกลับปี 2563 (2,757,200 บาท)  เหลือด าเนินการเอง 490,000 บาท
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : � 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   R 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

5.3 การจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม                                                                                                    

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 3.3 : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม 



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ      9,013,900      9,013,900       871,400       9.67  พรบ.โอนกลับปี 2563 (2,700,000 บาท)  
จัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

  13.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 30 โรงงาน 30 โรงงาน      4,506,950      4,506,950       871,400      19.33 ผลการด าเนินงาน
อันตรายภาคอุตสาหกรรม - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

- ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัด

- จัดท าเอกสารเผยแพร่รายละเอียดโครงการฯ เชิญชวนและช้ีแจงโครงการ
ผ่านเว็บไซต์ กรอ./โครงการ/สภาอุตฯ/สถานีวิทยุฯ หมดเขต 18 กย.63

- จัดสัมมนาช้ีแจง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ

ในวันท่ี 11 กันยายน 2563 ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 137คน
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 ทะเบียนโรงงาน

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3  (14 ธค.63)
- ตรวจประเมินเบ้ืองต้น เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑและให้ค าปรึกษา

- ตรวจติดตามการด าเนินงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามค าแนะน า
และเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ
- ตรวจประเมิน เพ่ือพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4  (14 มค.64)
- สรุปผลการด าเนินงานและสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ

และมอบตราสัญลักษณ์ให้โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  13.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 30 โรงงาน 30 โรงงาน 4,506,950 4,506,950 -        ผลการด าเนินงาน
4,280,000     - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

- ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และเกณฑ์การ

ประเมินการใช้ประโยชน์ของเสียท้ังหมด (Zero Waste to Landfill)
ของโครงการปีงบประมาณ 2562
- จัดท าเอกสารเผยแพร่รายละเอียดโครงการฯ เชิญชวนและช้ีแจงโครงการ

ผ่านเว็บไซต์ กรอ. 
- จัดสัมมนาช้ีแจง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17 สค.63 ณ โรงแรมเซีย กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 30 คน
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 23 สค.63 ณ โรงแรมเจปาร์ค จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 79 คน
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 37 โรงงาน 

- ระบุลักษณะการประกอบกิจการและประภทกิจกรรมของโรงงาน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  ทบทวนวรรณกรรมของประเทศท่ีมีการใช้ EU Waste Code

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3  (9 ธค.63)
- ตรวจประเมินเบ้ืองต้น เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑและให้ค าปรึกษา
- ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปล่ียนผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุง

- ตรวจติดตามการด าเนินงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามค าแนะน า
และเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินฯ
- ตรวจประเมินตามหลัก 3Rs เพ่ือพิจารณาให้รางวัล

อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4  (9 มค.64)
- สรุปผลการด าเนินงานและสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ

และพิธีมอบรางวัลให้โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : � 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   R 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

5.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 3.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
  14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 23,576,600   23,576,600    9,412,010     39.92       พรบ.โอนกลับปี 2563 (3,000,000 บาท)  
    14.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง 1 ระบบ 1 ระบบ -           -      7,910,000      7,910,000       1,582,000      20.00      ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (13 กย.)
กับโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 300 โรงงาน 300 โรงงาน 300 โรงงาน 100 - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร - จัดหาเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ 15 คน ปฏิบัติงานใน 15 จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา - จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ จ านวน 15 คน
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) วันท่ี 1-2 มิย.63 เพ่ือไปปฏิบัติงานใน 15 จังหวัด

- ส ารวจสถานะและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของตัวช้ีวัดใน
ระดับ 1-3 จ านวน 300 โรงงาน และ 1 พ้ืนท่ี
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (13 พย.63)
- จัดท าระบบจัดเก็บฐานข้อมูลรายตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองฯ
- จัดท าระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS)
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (13 ธค.63)
- จัดท าคู่มือส าหรับผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ
- จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม GIS ให้กับเจ้าหน้าท่ี กรอ.
- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ

    14.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวช้ีวัดการเป็น 30 โรงงาน 30 โรงงาน - 3,617,600      3,617,600       1,660,000      45.89       ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (2 กค.)
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและ - ศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน โดยจะมี
จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย การประชุมให้ความเห็นและจัดท า(ร่าง) คู่มือแนวทางการยกระดับและ
8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พัฒนาฯ และคู่มือการทวนสอบฯ
ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) - ประชุมให้ความเห็นการจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การประเมินฯ (ESV - Factory) 

และร่วมจัดท า(ร่าง) คู่มือฯแนวทางการยกระดับฯ และ(ร่าง)คู่มือการทวนสอบ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

            3.4 : ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ตามเกณฑ์การประเมินฯ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และคร้ังท่ี 2
 วันท่ี 12 มิถุนายน 2563
- ประชุมคณะกรรมการช านาญการฯ พิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็น 
(ร่าง)คู่มือแนวทางการยกระดับและพัฒนาฯ และคู่มือการทวนสอบฯ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อาคาร สปอ.
- จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในเกณฑ์และตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ฯ (ECO Factory +SV) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด 
ผู้เข้าร่วม 253 คน 158 โรงงาน
- รับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 30 โรงงาน
- เข้าโรงงานคร้ังท่ี 1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวช้ีวัดฯ ระดับ 3 
- เข้าโรงงานคร้ังท่ี 2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรงงาน และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินฯ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (6 พย.63)
- จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายฯ /ถอดบทเรียนโรงงานต้นแบบ จัดท าใน
รูปแบบ E-Book /จัดท าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามตัวช้ีวัดฯ
- จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการยกระดับฯ จ านวน 250 เล่ม
และคู่มือการทวนสอบตามเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 100 เล่ม
- ทวนสอบโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือขอรับการรับรองฯ ESV-Factory
น าผลการทวนสอบฯ ร่วมเข้ารับฟังความเห็นจาก คกก.ช านาญการฯ
โครงฯ ตรวจประเมินฯ พิจารณให้รางวัลตามเกณฑ์การทวนสอบ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (6 ธค.63)
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมมอบโล่และใบรับรอง
ให้กับโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์การทวนสอบ

    14.3 โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผลตรวจ ผลตรวจ - - 1,920,000      1,920,000       960,000        50.00 ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (16 กค.)
15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น ประเมิน ประเมิน - จัดท าร่างคู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารและตัวอย่างโครงการต้นแบบ
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 15 จังหวัด 15 จังหวัด เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี - ลงพ้ืนท่ีให้ค าแนะน า (coaching) เตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินฯ

5 จังหวัดใหม่ 5 จังหวัดใหม่ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (16 ตค.63)
- ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินฯ โดยคณะผู้ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมฯ
ผู้เข้าร่วมการตรวจ 10 คน/พ้ืนท่ี (180 คน)
- จัดฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดฯ
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดเป้าหมายใหม่ ได้แก่ มุกดาหาร สระแก้ว ตราด ตาก และ 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม 100 คน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (16 พย.63)
- ประชุมคณะกรรมการช านาญการฯ เพ่ือรับรองผลการตรวจประเมินฯ
- จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมินฯ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แบบแยกรายจังหวัด จ านวน 300 เล่ม
และรวมทุกจังหวัด จ านวน 20 เล่ม
- จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ระดับ จ านวน 250 เล่ม

    14.4 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวช้ีวัดการ 35 โรงงาน 35 โรงงาน 3,974,000      3,974,000       1,824,800      45.92       ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (2 กค.)
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 2 การส่งเสริมและะจัดท าฐานข้อมูล - ศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน
เพ่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด  โดยจะมีการประชุมให้ความเห็นและจัดท า(ร่าง)คู่มือแนวทางการยกระดับ
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา และพัฒนาฯ และคู่มือการทวนสอบฯ
 ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงลา) - ประชุมให้ความเห็นการจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การประเมินฯ (ESV - Factory) 

และร่วมจัดท า (ร่าง)คู่มือฯ แนวทางการยกระดับฯ และ(ร่าง)คู่มือการทวนสอบ
 ตามเกณฑ์การประเมินฯ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และคร้ังท่ี 2

 วันท่ี 12 มิถุนายน 2563
- ประชุมคณะกรรมการช านาญการฯ พิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็น 
(ร่าง)คู่มือแนวทางการยกระดับและพัฒนาฯ และคู่มือการทวนสอบฯ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อาคาร สปอ.
- จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในเกณฑ์และตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ฯ (ECO Factory +SV) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด 
ผู้เข้าร่วม 212 คน 138 โรงงาน
- รับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 35 โรงงาน
- เข้าโรงงานคร้ังท่ี 1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวช้ีวัดฯ ระดับ 2 และ3 
- เข้าโรงงานคร้ังท่ี 2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรงงาน และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินฯ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (6 พย.63)
- จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายฯ /ถอดบทเรียนโรงงานต้นแบบ จัดท า 
ในรูปแบบ E-Book /จัดท าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามตัวช้ีวัดฯ
- จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการยกระดับฯ จ านวน 250 เล่ม
และคู่มือการทวนสอบตามเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 100 เล่ม
- ทวนสอบโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือขอรับการรับรองฯ ESV-Factory
น าผลการทวนสอบฯ ร่วมเข้ารับฟังความเห็นจาก คกก.ช านาญการฯ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

โครงฯ ตรวจประเมินฯ พิจารณให้รางวัลตามเกณฑ์การทวนสอบ
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (6 ธค.63)
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมมอบโล่และใบรับรอง
ให้กับโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์การทวนสอบ

     14.5 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 70 โรงงาน 70 โรงงาน  -  - 6,155,000      6,155,000       3,385,210      55.00       ผลการด าเนินงาน   งวด 2 (6 สค.)
และชุมชนอย่างย่ังยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) - จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 800 แผ่น ป้าย Roll Up จ านวน 3 ชุด

- เชิญชวนรับสมัครโรงงานขนาดใหญ่และ SMEs และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วม
โครงการฯ ผ่านทาง Online ผ่านเว็บไซต์ กรอ./ เว็บไซต์ โครงการ CSR-DIW/
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/ Facebook :กองพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 85 โรงงาน
-  อบรมเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโดยด าเนินงานแบบกลุ่ม 
(Group Training) 'วันท่ี 22-24 กค.63 ณ รร.ปร้ินพาเลส กรุงเทพฯ
- จัดให้โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน จ านวน 
4 โรงงาน ได้แก่ 1) บ. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จก. (กรุงเทพฯ), 
2) บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จก.(จ.ราชบุรี), 3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าบางปะกง (จ.ฉะเชิงเทรา) 4) บ.เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย)
 จก โรงงานพระนครศรีอยุธยา (จ.พระนครศรีอยุธยา)
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 3 (6 ตค.63)
- ให้ค าปรึกษา Coaching การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 3 คร้ัง
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (6 ธค.63)
- การทวนสอบ โดยผู้ทวนสอบตามมาตรฐานฯ จ านวน 2 คร้ัง
 - จัดท ารายงานผลการทวนสอบ /พัฒนาเว็ปไซต์ /ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลผลโครงการ CSR-DIW ต้ังแต่ปี 2551-ปัจจุบัน /จัดฝึกอบรมการใช้งาน
ให้จนท.ดูแลระบบจัดท า Video Presentation ผลการด าเนินงานโครงการฯ
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมมอบโล่รางวัล
 ผู้เข้าร่วม 300 คน

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 2,500,000     2,500,000      1,996,650     79.87      
     15.1 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับนุนมาตรการ 1 ระบบ 1 ระบบ 2,500,000 2,500,000 1,996,650      79.87      ผลการด าเนินงาน   งวด 3 (9 กย.)
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 2,349,000     - ประชุมพิจารณาการจัดท าแผนในการลงพ้ืนท่ีส ารวจและเก็บข้อมูลโรงงาน

หมวด F-gases และ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เคร่ืองปรับอากาศ น้ าเสีย
- ลงพ้ืนท่ีส ารวจ รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จากกลุ่มอุตสาหกรรมหมวด F-gases จ านวน 10 แห่ง
- ลงพ้ืนท่ีส ารวจ รวบรวมและเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กระจก จาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 10 แห่ง
- ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก ของ กรอ.ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด าเนินงาน งวด 4 (9 พย.63)
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ วันท่ี 27 ตค.63 ณ รร.เซ็นจูร่ีฯ
ผู้เข้าร่วม 100 คน

     15.2 โครงการจัดท าระบบรองรับความสามารถห้องปฺฏิบัติการวิเคราะห์ -                   ผลการด าเนินงาน

เอกชนท่ีข้ีนทะเบียนกับ กรอ. ยกเลิก ไม่สามารถด าเนินการได้ พรบ.โอนกลับ ปี 2563 3,993,100 บาท
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เสร็จแล้ว

ตามแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 2.2 1 1 1.2  -   -      48,500,000       48,500,000       47,350,953       97.63
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 2.2 1 1.2  -   -       7,042,100         7,042,100        6,960,142       98.84
3. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 2.2 1 1.2  -   - 41,828,800     41,828,800      38,762,934      92.67      
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2.2 1 1 1.2  -   - 91,058,000     91,058,000      88,453,763      97.14      
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.2 1 1.2  -   - 9,286,000      9,286,000        9,255,648       99.67      
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานท่ียังยืนพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 2.5 1 1.2  -   - 2,983,500      2,983,500        2,983,500       100.00    
ชายแดนภาคใต้ (Hand-in-Hand) 
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2.5 1 1.2  -   - 3,075,000      3,075,000        2,805,000       91.22      
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนา 2.5 1 1.2  -   - 2,100,000      2,100,000        1,665,000       79.29      
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว
9. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร 2.5 1 1.2  -   - 5,419,000      5,419,000        5,419,000       100.00    
10. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ 2.5 1 1.2  -   - 10,890,000     10,890,000      10,890,000      100.00    
11. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหาร 2.5 1 1.2  -   - 5,700,000      5,700,000        5,690,000       99.82      
ทะเลแห่งอนาคต 
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 2.5 1 1.2  -   -      11,600,000       11,600,000        8,374,000       72.19
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 2.5 1 1.2  -   - 4,090,000      4,090,000        3,890,000       95.11      
อุตสาหกรรม 4.0 
14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด 2.5 1 1.2  -   - 13,920,000     13,920,000      13,919,722      100.00    
15. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 2.5 1 1.2  -   - 6,013,200      6,013,200        4,452,200       74.04      
ท่ีเก่ียวเน่ืองเชิงสุขภาพ 
16. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้้ามันปาล์ม 2.5 1 1.2  -   - 3,600,000      3,600,000        3,169,800       88.05      
17. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 2.5 1 1.2  -   - 5,600,000      5,600,000        4,320,000       77.14      
ด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 
18. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2.7 1 1.2  -   - 27,433,000     27,433,000      27,383,456      99.82      
ภาคอุตสาหกรรม
19. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่(NEC) 2.11 1 1.2  -   -      34,200,000       34,200,000       34,180,900       99.94
20. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 2.11 1 1.2  -   -      32,346,000       32,346,000       32,203,736       99.56

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agen
da

แผนฯ
 อก.

แนวทาง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

94



เสร็จแล้ว

ตามแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)
ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agen
da

แผนฯ
 อก.

แนวทาง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล 2.11 1 1.2  -   - 10,000,000     10,000,000      8,839,097       88.39      
22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด 2.11 2 1 1.2  -   -      51,880,000       51,880,000       48,396,329       93.29
23. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME 2.11 1 1.2  -   -      12,060,000       12,060,000       12,054,686       99.96
24. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) 2.11 2 1 1.2  -   -      36,080,300       36,080,300       36,037,223       99.88
25. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 2.11 2 1 1.2  -   -      27,000,000       27,000,000       27,000,000     100.00
26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เกษตรแปรรูป) 2.11 1 1.2  -   -      68,219,800       68,219,800       63,943,929       93.73
27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) 2.11 1 1.2  -   -      41,886,200       41,886,200       40,400,227       96.45
28. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) 2.11 1 1.2  -   -      12,265,000       12,265,000       12,263,522       99.99
29. ค่าใช้จ่ายในการบ่มเพาะ SMEsท่ีมีศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน (MAI) 2.11 1 1.2  -   -       5,000,000         5,000,000        5,000,000     100.00
30. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC) 2.11 1 1.2  -   -      15,972,000       15,972,000       15,970,149       99.99
31. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพ่ือขับเคล่ือนSMEs สู่สากล (ITC) 2.11 2 1 1.2  -   -      37,192,400       37,192,400       33,682,307       90.56
32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME (SP) 2.11 1 1.2  -   -       7,310,000         7,310,000        7,271,534       99.47
33. ค่าใช้จ่ายในการการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 2.14 4 4.3  -   -       6,808,000         6,808,000        5,833,802       85.69
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 
34. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 2.14 4 4.3  -   -       5,952,000         5,952,000        4,540,025       76.28
35. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 2.15 1 1.2  -   -      11,626,500       11,626,500       11,160,112       95.99
36. ระบบข้อมูลเพ่ือรองรับการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 2.15 5 4 4.2   -  -       8,800,000         8,800,000        4,405,000       50.06
37. ป้ันนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 4.5 1 1.2  -   -      13,300,000       13,300,000       13,300,000         100
38. เพ่ิมศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 4.5 1 1.2  -   -      28,087,000       28,087,000       22,927,000       81.63

รวมท้ังส้ิน 766,123,800  766,123,800    725,154,694   94.65     
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.2 ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม 2 2 100 48,500,000       48,500,000    47,350,953    97.63 ผลการด าเนินงาน 
เคร่ืองมือแพทย์ 25 ต้นแบบ 25 25 100  ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ โดยการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยการน้าวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ 
มาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินธุรกิจ เพ่ือน้าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมท้ังเช่ือมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเช่ือมโยงภาคการวิจัยและพัฒนา 
กับภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ/แพทย์ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ สร้างและเช่ือมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาเครือข่าย
ให้เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า (Value Chain) 
น้าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย และหาแนวทางร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมผลิตภาพ
และสร้างมูลค่าเพ่ิม จ้านวน 2 กลุ่ม 25 ต้นแบบ  

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 2 ต้นแบบ 2 2 100 7,042,100         7,042,100      6,960,142      98.84 ผลการด าเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ พรบ.โอนคืน 957,900 บาท  - ด้าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส้าหรับการผลิต 

การจัดการ เพ่ือยกระดับสถานประกอบการให้ก้าวไปสู่สถานประกอบการอัจฉริยะ (Smart 
Factory) โดยการให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือสนับสนุน
สถานประกอบการให้ก้าวไปสู่สถานประกอบการอัจฉริยะ (Smart Factory) ส้าหรับการผลิต
และการจัดการ จะได้ต้นแบบในอนาคต ท่ีน้าไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการท้างานทาง
ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ้านวน 2 ต้นแบบ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15 กิจการ 15 15 100 41,828,800       41,828,800    38,762,934    92.67      ผลการด าเนินงาน
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 220 คน 220 220 100  ด้าเนินการยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการท่ีผลิตแม่พิมพ์ (ISO 9001 : 2015) ให้มี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในวงกว้างและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแม่พิมพ์ผ่านการประเมินและให้
ค้าแนะน้าจากผู้เช่ียวชาญ พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ข้ันสูงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ใน 3 ส่วนคือ บุคลากรใหม่ บุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และผู้สอน
แม่พิมพ์ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ พัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมทันสมัยในการผลิตแม่พิมพ์และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพานิชย์ 
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยและสถานประกอบการ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ท้ังด้านการผลิตแม่พิมพ์การ 
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
และเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 จ้านวน 15 กิจการ 220 คน

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 600 คน 600 600 100 91,058,000       91,058,000    88,453,763    97.14 ผลการด าเนินงาน
และระบบอัตโนมัติ 2 กลุ่ม 2 2 100 พรบ.โอนคืน 2,142,000 บาท   ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือยกระดับขีดความ

100 ผลิตภัณฑ์ 100 100 100 สามารถและเพ่ิมจ้านวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) ให้กับผู้ประกอบการ System Integrator และ Automation machine 
builder และผลักดันไปสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักออกแบบ
และพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท้ังในและต่างประเทศเก่ียวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับภาค
อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เข้มแข็งเกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain)และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนา
เพ่ือน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและน้าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน  จ้านวน 600 คน 2 กลุ่ม 100 ผลิตภัณฑ์

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 2 ต้นแบบ 2 2 100 9,286,000         9,286,000      9,255,648      99.67 ผลการด าเนินงาน
ยานยนต์ พรบ.โอนคืน 1,314,000 บาท  ด้าเนินการส่งเสริมและผลักดันสถานประกอบการให้มีความพร้อมด้านกระบวนการหรือ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
เพ่ือต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและย่ังยืน เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสทดแทนการใช้งาน
ในรูปแบบปัจจุบัน จ้านวน 2 ต้นแบบ
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.5 การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงาน 90 คน 90 90 100 2,983,500         2,983,500     2,983,500      100.00 ผลการด าเนินงาน
ท่ียังยืนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand-in-Hand) พรบ.โอนคืน 556,500 บาท  - ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูปในระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขจัดปัญหาความยากจนโดยการสร้างงานท่ีย่ังยืน กระตุ้น
เศรษฐกิจระดับครัวเรือนให้กับราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัว
ในระดับท่ีสูงข้ึน ตลอดจนสร้าง ความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการพัฒนาแล้ว จ านวน 90 คน

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่ห่วงโซ่ 7 กิจการ 7 7 100 3,075,000         3,075,000     2,805,000      91.22 ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์าหารแปรรูป
อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 25 กลุ่ม 25 25 100 ในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดนให้เป็นท่ียอมรับของตลาดสากล โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้แก่

ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
และการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  จ านวน 7 กิจการ 25 กลุ่ม

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่าย 15 กลุ่ม 15 15 100 2,100,000         2,100,000     1,665,000      79.29 ผลการด าเนินงาน  ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสินค้าและบริการ 15 ผลิตภัณฑ์ 15 15 100 พรบ.โอนคืน 300,000 บาท ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมท้ัง สร้างเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนจัดหาตลาดสินค้าชุมชน พร้อมท้ังสร้าง
ด้านการท่องเท่ียว โอกาสและขยายฐานการตลาด ให้กว้างมากข้ึน โดยการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะให้แก่

ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการท่ีดี และผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 15 กลุ่ม และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์

9. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร 80 ราย 80 80 100 5,419,000         5,419,000     5,419,000      100 ผลการด าเนินงาน
20 ผลิตภัณฑ์ 20 26 130  ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

เกษตรแปรรูป และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรผู้ปลูกสมุนไพร/ผู้เก่ียวข้อง/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับความรู้และตระหนักถึง
ความปลอดภัย โดยการปลูกแบบปลอดสาร/แบบอินทรีย์ และใช้วัตถุดิบปลอดสาร/แบบอินทรีย์

23.77 ให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก ในการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาอาหาร
อัตลักษณ์ท้องถ่ินท่ีมีการใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ต่อยอดจากงานวิจัยสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมด้านการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และขับเคล่ือนสมุนไพรไทยอย่างย่ังยืน จ านวน 80/ราย 26ผลิตภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล  12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล  12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

10. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์ 10 กิจการ 10 10 100 10,890,000        10,890,000   10,890,000    100 ผลการด าเนินงาน
กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ 100 ราย 100 100 100 พรบ.โอนคืน 2,110,000 บาท  ด าเนินการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ โดยพัฒนา

20 ผลิตภัณฑ์ 20 20 100 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า สร้างภาพลักษณ์กาแฟอะราบิก้า
ไทยสู่ตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ ส่งเสริมการ
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาด้านการตลาด และการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตลอด
ห่วงโซ่การผลิต ก าหนดมาตรฐานรสชาติกาแฟภาคเหนือของไทย ในแต่ละท้องถ่ินให้เป็น
เอกลักษณ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการรับรองมาตรฐานสากลของกาแฟ
ภาคเหนือของไทย จ านวน 10 กิจการ 100 ราย 20 ผลิตภัณฑ์

11. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเล 40 กิจการ 40 40 100 5,700,000         5,700,000     5,690,000      100 ผลการด าเนินงาน
ให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต 40 คน 40 40 100 พรบ.โอนคืน 300,000 บาท  ด าเนินการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ โดยพัฒนาความรู้

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการท าธุรกิจ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลาง
ผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต สร้างโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึนด้วยการยกระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีผลิตภาพสูงข้ึน
ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และดิจิทัล จ านวน 40 กิจการ 40 คน

12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ 18 กิจการ 18 18 100 11,600,000        11,600,000   8,374,000      72.19 ผลการด าเนินงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตร 140 คน 140 144 103   ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบุคลากรในภาค

1 กลุ่ม 1 1 100 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของเกษตรกร หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปพันธ์ุใหม่ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลไม้ภาคตะวันออก เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor :
EFC) จ้านวน 18 กิจการ 144 คน 1 กลุ่ม

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 20 กิจการ 20 20 100 4,090,000         4,090,000     3,890,000      95.11 ผลการด าเนินงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 50 คน 56 56 100 พรบ.โอนคืน 410,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านมาตรฐาน

1 กลุ่ม 1 1 100 การผลิตและมีแนวคิดพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ โดยการให้ค้าแนะน้าการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ด้าเนินการเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีโดยครอบคลุมถึงมาตรการการช่วยเหลือ SMEs
แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่ม
แลกเปล่ียนองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สามารถ
น้าไปประยุกต์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ จ้านวน 20 กิจการ 56 คน 1 กลุ่ม
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล  12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม 4 4 100 13,920,000        13,920,000   13,919,722    100 ผลการด าเนินงาน
ท่องเท่ียวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด 120 ผลิตภัณฑ์ 120 120 100 พรบ.โอนคืน 2,080,000 บาท  ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียวภายใต้อัตลักษณ์
ของจังหวัดให้มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นท่ีต้องการของนักท่องเท่ียว และจัดการด้านการตลาดของ
วิสาหกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามเส้นทางการท่องเท่ียว จ านวน 4 กลุ่ม 120 ผลิตภัณฑ์

15. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพ 20 กิจการ 10 10 100 6,013,200         6,013,200     4,452,200      74.04 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 180 คน 130 130 100 พรบ.โอนคืน 1,061,800 บาท ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
เชิงสุขภาพ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 10 100 และขนาดย่อม(SMEs)และวิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวเน่ืองเชิงสุขภาพ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พร้อมทดสอบ
ความต้องการของตลาดตลอดจนด าเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายธรุกิจการลงทุนสร้างโอกาสการค้า
การลงทุนในตลาดสากล จ านวน 10 กิจการ 130 คน 10 ผลิตภัณฑ์

100 หมายเหตุ : เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 1.0618 ล้านบาท มีผลให้เป้าหมายผลผลิตลดลงจาก 
20 กิจการ 180 คน 10 ผลิตภัณฑ์ เหลือจ านวน 10 กิจการ 130 คน 10 ผลิตภัณฑ์

16. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม 10 กิจการ 5 5 100 3,600,000         3,600,000     3,169,800      88.05 ผลการด าเนินงาน
120 คน 120 120 100 ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป (ปาล์มน้ ามัน) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และอันดามันมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ในองค์กรรวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตปาล์มน้ ามันให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน จ านวน 10 กิจการ 120 คน

17. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง 25 กิจการ 25 25 100 5,600,000         5,600,000     4,320,000      77.14 ผลการด าเนินงาน
และไม้ยางพารา ด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 3 ผลิตภัณฑ์ 3 3 100  ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลิตภาพ (Productivity) เพ่ิมข้ึน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพาราและไม้ยางพาราด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาให้
สนองความต้องการ ของผู้บริโภค ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา
และไม้ยางของไทยสู่เชิงพาณิชย์ในประเทศจ านวน 25 กิจการ 3 ผลิตภัณฑ์

100



หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.7 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
18. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร 220 กิจการ 205      206        100.49  27,433,000     27,433,000   27,383,456    100 ผลการด าเนินงาน
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 300 คน 300 319 106.33    ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของ SMEs ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่การเป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก
ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SMEด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 
ยกระดับเครือข่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทานช้ินส่วนยานยนต์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และเคร่ืองจักรกลสู่ระดับสากล เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการซัพพลายเชน เพ่ือการลดต้นทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร เวชภัณฑ์และเคร่ืองส้าอาง ส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่โลจิสติกส์ 4.0และยกระดับผู้ให้บริหาร
โลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) สู่ LSP 4.0 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ทันสมัย
และได้มาตรฐานสากล จ้านวน 319 คน  206 กิจการ


หมายเหตุ : 
เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา 
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) วงเงิน 1.5670 ล้านบาท มีผลให้เป้าหมายผลผลิตลดลงจาก 220 กิจการ 300 คน
เหลือ 205 กิจการ 300 คน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.11 พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
นโยบาย Agenda :  A2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

19. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ 65 กิจการ 65 68 105 34,200,000   34,200,000  34,180,900   99.94 ผลการด าเนินงานด้าเนินการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดต้ังหรือขยายธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ 
รายใหม่ (NEC) 1,000 คน 1,000 1,025 103 การปรับ mind set ส้าหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจในการประกอบ

ธุรกิจมีแนวทางและสามารถรับรู้ถึงความส้าคัญและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจ้าเป็นของการประกอบธุรกิจ
การเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) ผ่านการเรียนรู้แบบ Lean Startup เพ่ือสร้าง บ่มเพาะ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจัดต้ังหรือขยายธุรกิจ การจัดท้าแบบจ้าลองธุรกิจ (Business 
Model Canvas : BMC) กลยุทธ์การค้นหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมส้าหรับผู้ประกอบการ และการ
เตรียมความพร้อมส้าหรับผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถน้าเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งสนับสนุนเงินทุน
ท้ังในและนอกประเทศ (Pitching) อย่างมืออาชีพ เป็นต้น โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมท้ัง
การทดลองน้าเสนอโมเดลธุรกิจและการสร้างโอกาสในการน้าเสนอโมเดลธุรกิจจริงต่อนักลงทุน 
และแหล่งทุน ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 1,025 คน 68 กิจการ

20. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่ 1,000 คน 1,000 1,017 101.70 32,346,000   32,346,000  32,203,736   99.56 ผลการด าเนินงาน 
การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ พรบ.โอนคืน 654,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรวม

กลุ่มเครือข่าย การศึกษาวิจัยทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการชุมชน ราษฎร ผ่านการ
ด้าเนินงานส้าคัญ คือ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมชุมชนสู่ 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกิจกรรม
ยกระดับศักยภาพ ด้านการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนและกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน
ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 โดยการจัดฝึกอบรม การให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม ด้าเนินการพัฒนาแล้วเสร็จจ้านวน 1,017 คน

21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทาง 100 ราย 100 100 100 10,000,000   10,000,000  8,839,097     88.39 ผลการด าเนินงาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล 100 ผลิตภัณฑ์ 100 100 100  ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาด้ังเดิม น้าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและวัฒนธรรมของตนเอง 
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าโดยการน้าความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผสานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สมัยใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าแตกต่างไปจากเดิม มีมูลค่าสูงแต่ยังคงอัตลักษณ์ของตนเอง หรือน้า
ภูมิปัญญา ด้ังเดิมผสานการออกแบบท่ีล้้าสมัยปรับเปล่ียนให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ และเช่ือมโยง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แนวคิดวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าน้าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ
การน้าทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ จ้านวน 100 ราย 100 ผลิตภัณฑ์

22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 300 ราย 300 305 101.67   51,880,000   51,880,000  48,396,329   93.29 ผลการด าเนินงาน

 และส่งเสริมช่องทางการตลาด 300 300 300 100  ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก
 ผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างย่ังยืน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของใช้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกสมุนไพร
ท่ีไม่ใช่อาหาร อาหาร และประเภทอ่ืนๆ และเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยการคัดเลือก
ผู้ประกอบการท่ีมีผลงานดีเด่นมาทดสอบตลาดและการจัดการเช่ือมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึง 
การจัดแสดงสินค้า และบริการชุมชน จ้านวน 305 ราย 300 ผลิตภัณฑ์

23. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2,500 คน 2,185 2,236 102.33   12,060,000   12,060,000  12,054,686   99.96    
สู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME พรบ.โอนคืน 2,940,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม โดยการฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และมีศักยภาพในด้านผลิตภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือตอบสนอง
ตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์
และการน้าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศการสร้างการรวมกลุ่ม/เครือข่ายซ่ึงเป็นการน้าผู้ประกอบการ
มารวมกลุ่ม/เครือข่าย คพอ. (โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม)ตลอดจนเครือข่ายสมาคม
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องให้ย่ิงใหญ่ และเป็นฐานรากในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และจัดการเข้าถึง
แหล่งทุน โดยจัดบูธประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เงินทุนหมุนเวียนของ กสอ.กองทุนต่างๆของรัฐ ตลอดจน
การให้สินเช่ือของธนาคารต่างๆ ภายในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับความสามารถทางธุรกิจ และในกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ
ในและต่างประเทศ ด้าเนินการพัฒนา จ้านวน 2,236 คน
หมายเหตุ : เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

107.611 วงเงิน 2.9401 ล้านบาท มีผลให้เป้าหมายผลผลิตลดลงจาก 2,500 คน  เหลือจ้านวน 2,185 คน
24. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม 200 กิจการ 200 244 122 36,080,300   36,080,300  36,037,223   99.88 ผลการด าเนินงาน
สร้างสรรค์ (Thai-IDC) 800 คน 800 804 101 พรบ.โอนคืน 525,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนานักออกแบบ รวมถึงบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์สไตล์

300 ผลิตภัณฑ์ 300 301 100 และอุตสาหกรรม S-Curve สร้างและพัฒนานักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Designer Creative 4D  
ท่ีเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ นักออกแบบเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup Designer) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในการท้าธุรกิจแบบ Start Up การสร้าง Idea เป็นสินค้าการ 
สร้างโมเดลธุรกิจท่ีตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand 
Tag) ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product/ Packaging Design) ท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ และสร้างเครือข่ายนักออกแบบ ท่ีมีศักยภาพ รวบรวมจัดเก็บ

ผลการด าเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลผลงานของนักออกแบบ ผลงานเด่นความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
เครือข่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมท้ังเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีมี
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้าเนินการพัฒนาแล้ว จ้านวน 244 กิจการ 804 คน 301 ผลิตภัณฑ์

25. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 100 กิจการ 100 100 100 27,000,000   27,000,000  27,000,000   100.00 ผลการด าเนินงาน
และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 1,600 คน 1,600 1,600 100 ด้าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน (OTOP) 

ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆให้ได้รับความรู้เร่ืองฮาลาล โดยการฝึกอบรมการสร้างการรับรู้และระบบมาตรฐาน
การรับรองฮาลาลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลท่ัวไปได้เกิดความเข้าใจสินค้าฮาลาล มีความสะอาดปลอดภัย
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าสถานประกอบการด้านขอรับรองฮาลาลและการขอเคร่ืองหมาย ฮาลาลท่ีผลิตภัณฑ์และ
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการรับรองเพ่ือส่งเสริมให้มีสินค้าและบริการ ฮาลาลท่ีได้คุณภาพออกสู่
ตลาดและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลของไทยให้ได้รับ
การยอมรับในตลาดเป้าหมาย จึงเป็นช่องทางและโอกาสการขยายตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อาหาร
และบริการฮาลาลในต่างประเทศ ท้าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าฮาลาลไปสู่
ตลาดสากล และท้าให้สินค้าฮาลาลไทยเกิดการขยายตัวไปสู่ผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคอ่ืนๆ  
จ้านวน 100 กิจการ 1,600 คน

26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี 500 กิจการ 500 506 101 68,219,800   68,219,800  63,943,929   93.73 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรม(เกษตรแปรรูป) พรบ.โอนคืน 980,200 บาท  ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการพัฒนาผลิตภาพการผลิตใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรให้ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการรายกิจการ และเข้าให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมาตรฐาน
โดยน้างานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรให้ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมและขับเคล่ือนการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industry Relation Network)
กลุ่มเครือข่าย SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปให้เกิดความร่วมมือในการด้าเนินธุรกิจส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถน้าผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนาได้เข้าสู่กระบวนการทดสอบตลาดระหว่างประเทศ 
ด้วยการออกงานแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
 ได้รับประสบการณ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งผลให้สามารถพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เกิดโอกาสทางการค้าและการขยายช่อง
ทางธุรกิจ จ้านวน 506 กิจการ

27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยระบบ 320 กิจการ 320 324 101.25 41,886,200   41,886,200  40,400,227   96.45 ผลการด าเนินงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) 1,000 คน 1,000 1,150 100 พรบ.โอนคืน 113,800 บาท  - ด้าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)โดยการสร้างองค์ความรู้

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลให้กับ SMEs พัฒนาการตลาดของ SMEs ด้วย e-commerceส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
SMEs น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลระบบการวาง
แผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ยกระดับ SMEs สู่ Global
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerceส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
แบรนด์เพ่ือยกระดับสู่สากลผ่านเคร่ืองมือดิจิทัลออนไลน์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ SMEs
โดยการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT มาเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด ตลอดจน ส่งเสริมและ
พัฒนาการจับคู่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้แพลทฟอร์ม T-Good Tech 
เป็นส่ือกลางในการจับคู่ จ้านวน 324 กิจการ 1,150 คน

28. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs 7 กลุ่ม 7 7 100 12,265,000   12,265,000  12,263,522   99.99    ผลการด าเนินงาน ด้าเนินการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาด้านผลิตภาพ
และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) พรบ.โอนคืน 210,000 บาท เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ขับเคล่ือนกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเตรียมความพร้อมเครือข่าย
ธุรกิจเพ่ือเข้าสู่การเป็นคลัสเตอร์ สร้างโอกาสและขยายช่องทางธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงด้าเนินการ
พัฒนาแล้ว จ้านวน 7 กลุ่ม

29. ค่าใช้จ่ายในการบ่มเพาะ SMEs ท่ีมีศักยภาพให้มี 8 กิจการ 8 8 100 5,000,000     5,000,000    5,000,000     100.00   ผลการด าเนินงาน 
ความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน (MAI) 50 คน 50 50 100  ด้าเนินการบ่มเพาะ SMEs ท่ีมีศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยายการลงทุน พัฒนา SMEs เพ่ือการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือกองทุน Venture Capital ต่างๆ 
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมด้านการจัดการบัญชีและการเงินและด้านอ่ืนๆ เพ่ือเข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือกองทุน Venture Capital ต่างๆ  จ้านวน 8 กิจการ 50 คน

30. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สนับสนุน 6,000 เร่ือง 6,000 6,065 101.08 15,972,000   15,972,000  15,970,149   99.99    ผลการด าเนินงาน
และช่วยเหลือSME (SSRC) พรบ.โอนคืน 813,000 บาท ด้าเนินการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน โดยบูรณาการการเช่ือมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยด้าเนินการรับเร่ือง และคัดกรอง 
วิเคราะห์ปัญหาของ SMEs เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพลิกฟ้ืนธุรกิจ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยการให้
บริการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด้าเนินธุรกิจ และการเช่ือมโยงหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือให้บริการแก่ SMEs 
ในเบ้ืองต้น พร้อมท้ังด้าเนินการวินิจฉัยและให้ค้าปรึกษาแนะน้า ณ สถานประกอบการ แก่ SMEs ท่ีประสบ
ปัญหา เพ่ือแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ให้ SMEs มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน ซ่ึงด้าเนินการสนับสนุน

111.417 ช่วยเหลือแล้ว  จ้านวน 6,065 เร่ือง
31. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 100 กิจการ 100 120 120 37,192,400   37,192,400  33,682,307   90.56    ผลการด าเนินงาน
เพ่ือขับเคล่ือน SMEs สู่สากล (ITC) 1,290 คน 1,200 1,371 114 พรบ.โอนคืน 2,082,300 บาท ด้าเนินการยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform)พัฒนาสถานประกอบการ

100 ผลิตภัณฑ์ 100 100 100 ด้วยระบบ Lean Automation พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform)พัฒนา
111.417 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Fram) ตลอดจนเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) และพัฒนาบุคลากรด้าน Lean Automation System
Integrator ด้าเนินการพัฒนาแล้ว 
จ้านวน 120 กิจการ 100 ผลิตภัณฑ์ 1,371 คน

32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ 250 คน 250 262 104.80 7,310,000     7,310,000    7,271,534     99.47    ผลการด าเนินงาน 
SME (SP) 9 กลุ่ม 9 9 100 พรบ.โอนคืน 190,000 บาท  การเข้าถึงบริการท่ีสะดวก และรวดเร็วการเช่ือมโยงกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีเร่ืองของการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ

ในการประกอบธุรกิจ ผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคฯ และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ตลอดจน

พัฒนาเป็นรูปแบบการให้บริการของเครือข่าย (Support Model) จ้านวน 262 คน 9 กลุ่ม
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  แผนงานยุทธศาสตร์  �      แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

แนวทางท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม


แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

33. ค่าใช้จ่ายในการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล 2 แผน 2 2 100.00    6,808,000        6,808,000     5,833,802    85.69 ผลการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พรบ.โอนคืน 2,192,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนาและออกแบบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ
และวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการด้าเนินงานตามแนวทางท่ีส้านักงาน ก.พ.ร. ก้าหนดและบูรณาการเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ จ้านวน 2 แผน

34. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 72 ราย 72 76 105.56    5,952,000        5,952,000     4,540,025    76.28 ผลการด าเนินงาน
พรบ.โอนคืน 578,000 บาท  ด้าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน้าผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนาได้เข้าสู่กระบวนการ

ทดสอบตลาดในระดับสากล สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดเพ่ือให้เกิดโอกาสทางการค้าและการขยายช่องทางธุรกิจ พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงได้พาผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Lifestyle Week Tokyo 2020 ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ 
ประเทศญ่ีปุ่น จ้านวน16ราย ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา2019
ท้าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเก่ียวกับ การทดสอบตลาดได้ จึงได้จัดท้าโครงการเตรียมความ
พร้อม SMEs ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพ่ือช่วยเหลือ SMEs และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มการให้ค้าปรึกษาแนะน้าออนไลน์ให้สามารถน้าองค์ความรู้ไปบริหาร
จัดการธุรกิจ จ้านวน 60 กิจการ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �      แผนงานบูรณาการ

2.15 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
                          ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
แนวทางท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
            4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

35. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 100 ราย 95 95 100.00  11,626,500     11,626,500   11,160,112    95.99 ผลการด าเนินงาน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 80 ผลิตภัณฑ์ 77 82 106.49  พรบ.โอนคืน 2,273,500 บาท ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP อุตสาหกรรมชุมชน 

103.247 ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการผลิตท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการผลิต เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
พร้อมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ในการแข่งขันด้านการตลาด สนับสนุน
ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีมีมาตรฐานการผลิตให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการฝึกอบรม/สัมมนา โครงสร้างหลักสูตรด้านการพัฒนา
การผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ หรือการตลาด หรือกระบวนการผลิต
ท่ีมีคุณภาพหรือการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ค้าปรึกษาแนะน้า
เชิงลึกการพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อมหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ให้ค้าปรึกษาแนะน้าด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์
สินค้าท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมการขายและการท้าการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม ในการพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิต จ้านวน 95/ราย 82 ผลิตภัณฑ์
(หมายเหตุ : เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) วงเงิน 2.5735 ล้านบาท มีผลให้ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมและปรับลดเป้าหมาย
ผลผลิตจาก 100 ราย 80 ผลิตภัณฑ์ เหลือจ้านวน 95 ราย 77 ผลิตภัณฑ์)

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

36. ระบบข้อมูลเพ่ือรองรับการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์ 1 ระบบ 1 ระบบ -    -       8,800,000      8,800,000    4,405,000     50.06   ผลการด าเนินงาน  ขอบเขตงานส่วนท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ มีการรวบรวมข้อมูลท่ีมี
ข้อมูลขนาดใหญ่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน ผูกพันสัญญา  4,395,000.00 การด้าเนินการท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จัดท้าแผนและแนวทางการด้าเนินโครงการในปี 2563

1.1 ท้าการรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ระบบของโครงการท่ีมีการพัฒนาในปี 2562 (As-Is) ร่วมกับ
ระบบข้อมูลของ กสอ. ท่ีมีอยู่ท้ังหมด แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมข้ันตอนการท้างานของแต่ละ
ระบบ แนวทางการบูรณาการและการเช่ือมโยงข้อมูล การก้าหนดมาตรฐานข้อมูลและชุดข้อมูล 
รวมท้ังแนวทางให้บริการและแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล ให้บริการและ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับระบบท่ีก้าหนดได้
1.2 จัดสัมมนาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Get Requirement) จากผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ประชาสัมพันธ์แนะน้าโครงการ และเสนอแผนงานโครงการท่ีจะด้าเนินการ
1.3 เตรียมจัดประชุม คณะกรรมการแผนพัฒนาระบบข้อมูล Big Data ท่ีมีการจัดต้ังจาก ศส. กสอ. 
เพ่ือเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าในการด้าเนินงานโครงการ จ้านวน 3 คร้ัง 
1.4 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์รอบด้านมากข้ึน
 ให้สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
และวิสาหกิจชุมชน พร้อมท้ังน้าเสนอรูปแบบ Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
ขอบเขตงานส่วนท่ี 2 การจัดหาระบบและโปรแกรมในงานโครงการและงานข้อมูลขนาดใหญ่
 (Big Data Platform)ท่ีจะใช้ในการท้างานของโครงการ ประกอบด้วย
2.1 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพ่ือใช้ในงานโครงการท่ีจะต้องมี เช่น งานระบบ 
Big Data Platform, ระบบเว็บไซต์ DIP360, ระบบบริการ Open data, ระบบ App 
และระบบต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในโครงการ
2.2 ติดต้ังระบบ โปรแกรม Big Data Platform โดยลงโปรแกรมในระบบและอุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพ
2.3 ติดต้ังระบบการเช่ือมโยงในงานด้าน ETL server เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการท้างาน รองรับการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Integration) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
(Data Quality) การท้าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) การปกปิดข้อมูล (Data Masking) 
และการท้า ETL ข้อมูลท่ีพัฒนาไว้ในโครงการ
2.4 ติดต้ังระบบโปรแกรม BI server เพ่ือให้สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและท้ารายงาน 
(Data Analytics and Visualization) ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบท่ีพัฒนาไว้ในโครงการ 
2.5 ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ในการเข้าถึงระบบท่ีพัฒนา
ขอบเขตงานส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) 
และระบบเพ่ือเช่ือมโยงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.1 จัดเก็บและรวบรวมความต้องการเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบงาน (System Requirement 
Gathering) จากผู้ใช้งานกองและศูนย์ใน กสอ. น้ามาวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบ 
ให้เป็นมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล กสอ. ภาพรวมข้ันตอนการท้างานของแต่ละระบบงาน 
แนวทางการบูรณาการและการเช่ือมโยงระบบท่ีก้าหนด แนวทางการปรับปรุงระบบงานท่ีก้าหนด
เพ่ือให้สามารถบูรณาการและการเช่ือมโยงระบบท่ีก้าหนดได้
3.3 ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหา ท่ีเก่ียวกับคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ท่ีด้าเนินการ
ท้ังหมด ท้าการเช่ือมโยงเข้ามาเก็บในระบบฐานข้อมูลกลาง และด้าเนินการท้าความสะอาดข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ รวมท้ังการปกปิดข้อมูล (Data Masking) ส้าหรับข้อมูล ท่ีเป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล 
3.4 ด้าเนินการแจ้งปัญหาท่ีเก่ียวกับคุณภาพข้อมูล ให้แก่เจ้าของข้อมูล ผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือทราบและใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลต้นทางให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
3.5 ท้าการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้บริการและแลกเปล่ียนข้อมูล(Data Service and 
Sharing) ให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบการก้ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
3.6 เช่ือมโยงน้าเข้าข้อมูลภายใน กสอ.น้าเข้ามาจัดเก็บใน Data Warehouse ของระบบ โดยเช่ือมข้อมูล
ได้แก่ ระบบข้อมูลท่ีปรึกษา (Thai SP), ระบบบันทึกข้อมูลผลงานผู้รับจ้าง (Contractor Work), 
ระบบข้อมูล NEC,ระบบข้อมูล Big Brother, ระบบข้อมูล CIV, ระบบข้อมูล ITC, ระบบบริหารจัดการงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ระบบข้อมูลการเงิน (E-Planning), ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กสอ. 
(Member), ข้อมูลศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC) และระบบอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต
3.7 เช่ือมโยงน้าเข้าข้อมูลภายนอก กสอ.โดยเช่ือมข้อมูลหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรอ.,
ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, ส้านักงานอ้อยและน้้าตาล, สถาบันอาหาร, สถาบันยานยนต์, 
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต
3.8 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชน พร้อมท้ังน้าเสนอรูปแบบ Model ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตงานส่วนท่ี 4 การทดสอบระบบงานท่ีพัฒนาในโครงการและการจัดท้ารายงานผลการศึกษา


4.1 จัดท้าเอกสารอ้างอิงระบบ Network Diagram, Application Diagram และ System 
Architecture ของเดิม(As-Is) และของใหม่ (To-Be)
4.2 จัดท้าเอกสารอ้างอิงระบบ System Design, Functional Specification และรายละเอียดอ่ืน
ตามการออกแบบระบบ
4.3 ก้าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการท้างานในระบบท่ีมีการพัฒนา โดยมีรายละเอียด
ท่ีเก่ียวข้องในการด้าเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยี Big Data 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแนะน้าเทคโนโลยี Big Data ส้าหรับบุคลากรท่ัวไป, 
หลักสูตรแนะน้าเทคโนโลยี Big Data ส้าหรับผู้บริหาร, หลักสูตรการวิเคราะห์และท้ารายงานส้าหรับ
นักวิเคราะห์ข้อมูล, หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ส้าหรับผู้ดูแลข้อมูล หรือหลักสูตร
บริหารจัดการ Big Data Platform ส้าหรับผู้ดูแลระบบ พร้อมจัดท้าส่ือการเรียนรู้เพ่ือใช้อบรมประกอบ
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : � 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    R 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

4.5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางท่ี 2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

37. ป้ันนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2,500 คน 2,500    2,500    100 13,300,000       13,300,000     13,300,000    100.00    ผลการด าเนินงาน
พรบ.โอนคืน 200,000 บาท  ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 

โดยการพัฒนาความรู้และสร้างความตระหนักเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งเน้นเน้นการให้องค์ความรู้
พ้ืนฐาน สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาตนเองจากเกษตรกรพ้ืนฐานสู่การ
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม และความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการแปรรูป ป้ันนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการวางแผน
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีความเหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรและสถานท่ีต้ัง 
และพัฒนาและยกระดับศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรซ่ึงเป็นการให้ค้าแนะน้าแบบ
กลุ่ม (Group Consult) ตลอดจนเช่ือมโยงเครือข่าย OEM และ Merchandisers ของสินค้า
เกษตรแปรรูปข้ันพ้ืนฐานผ่านการจัดท้าฐานข้อมูลและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
ระหว่างเกษตรกรผู้แปรรูปสินค้า กับกลุ่ม OEM ซ่ึงจะช่วยในการผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐาน 
และMerchandisers ซ่ึงเป็นผู้กระจายสินค้าเพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด  จ้านวน 2,500 คน

38. เพ่ิมศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1,400 ราย 1,400    1,400    100      28,087,000       28,087,000     22,927,000    81.63      ผลการด าเนินงาน
 200 ผลิตภัณฑ์ 200      200      100      พรบ.โอนคืน 583,000 บาท  ด้าเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท้ังรายเด่ียว รายกลุ่ม หรือ OTOP ในประเทศไทยให้ได้รับ

การพัฒนามาตรฐาน การเพ่ิมผลิตภาพและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนตลอดจนขยายโอกาสทางการตลาด
ผ่านงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ด้าเนินการพัฒนา 1,400 ราย  200 ผลิตภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล  12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่



เสร็จแล้ว
ตามแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสู่การพัฒนา 2.14 3 3.4  - P  - 12,330,000     12,330,000      10,963,641     88.92      
อย่างย่ังยืน
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสังคม 2.14 3 3.5 P  -  - 3,000,000       3,000,000       2,227,732       74.26      
และส่ิงแวดล้อม
3. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน 2.14 1 1.2  - P  - 19,000,000     19,000,000      14,320,101     75.37      
(ASEAN Ministerial Meeting on Mineral: AMMin) และการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและผลักดันอุตสาหกรรมแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่ 4.0 2.14 3 1 1.3 P  -  - 3,350,000       3,350,000       2,239,346       66.85      
5. การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 2.15 5 4 4.2 P  -  - 2,840,200       2,840,200       1,415,000       49.82      
(ระยะท่ี 2)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากร 5.3 3 11,780,000     11,780,000      6,719,239       57.04      
ทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน
 (Circular Economy)
    6.1 การพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1 1.3  - P  - 480,000         480,000          480,000         100.00    
และการเหมืองแร่ เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
    6.2 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทน 1 1.3 P  -  - 2,400,000       2,400,000       840,000         35.00      
ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
    6.3 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 3 3.2 P  -  - 8,750,000       8,750,000       5,250,000       60.00      
    6.4 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 3.4  - P  - 150,000         150,000          149,239         99.49      
 Circular Economy เพ่ือรองรับการขับเคล่ือน Circular Economy ของประเทศ
โดยเฉพาะการเป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
เพ่ือลดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน

รวมท้ังส้ิน 52,300,200    52,300,200     37,885,060    72.44     

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2563
หน่วยงาน :  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

รายการโครงการ ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agen
da

แผนฯ 
อก.

แนวท
าง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                             ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
            1.3 :  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
            3.1 : พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
            3.4 : ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร กับสังคมและส่ิงแวดล้อม
            3.5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 102.57 12,330,000 12,330,000 10,963,641 88.92   - งปม. 14,500,000 พรบ.โอนคืน 2,170,000 
พ้ืนฐานสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 144.08 10,375,000   ผลการด าเนินงาน 


  1.1 เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ 300 ราย 300 527 175.67 3,325,000 3,325,000 3,325,000      100.00   - ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่และเกลือสินเธาว์ และตรวจ

8 พ้ืนท่ี 8 9 112.50 ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้ค าแนะน า
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม จ านวน 357 ราย
 -  เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่ กบส
ได้ด าเนินการตรวจประเมินดังน้ี เขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 18 ราย 20 แปลง โรงโม่หิน จ านวน 
35 ราย รวมท้ังหมด 53 ราย, จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล าภู และขอนแก่น จ านวน 20 ราย 
27 แปลง โรงโม่หิน จ านวน 18 ราย รวมท้ังหมด 38 ราย สรข.7 ด าเนินการ เดือนมีนาคม 2563 
จ านวน 16 ราย 16 แปลง เดือนมิถุนายน 63 เขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 ราย 1 แปลง

54.33 สรุปผลเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 108 ราย  รวมการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเส่ียง 9 พ้ืนท่ี
  1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการด้านแร่ 950 แห่ง 500 -     -       1,955,000 1,948,300     -              0.00  - จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทดความรู้เก่ียวกับการยกระดับมาตรฐานการประกอบการจ านวน 228 ราย

140 ราย 140 228    163      
6 แห่ง 6 -     -       

  1.3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 10 ราย 10 10 100.00 570,000 570,000 570,000 100.00  - ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการท ากิจกรรม 5ส ให้แก่
เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 10 เล่ม 10 10 100.00 ผู้ประกอบการ (รายใหม่) พร้อมสภาพปัญหาเบ้ืองต้น 10 ราย

 - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 10 เล่ม

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

   1.4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 83 ราย 76 108 142.11 1,480,000 1,480,000 1,480,000      100.00  - ให้ค าแนะน าอบรมให้ความรู้สถานประกอบการตามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 
เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ในวันท่ี 16-17 มกราคม 2563 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจ านวน 47 ราย

 - ลงพ้ืนท่ีเตรียมความพร้อม และประเมินเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ 
ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว จ านวน 62 ราย
 - ตรวจสถานประกอบการท่ีขอรับประเมินเหมืองแร่สีเขียวรายใหม่ จ านวน 23 ราย

   1.5  ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มี 100 ราย 0 0 0% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร CSR-DPIM Beginner และประชาสัมพันธ์โครงการ 69 ราย
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 50 แห่ง  - ด าเนินการทวนสอบการจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมCSR-DPIM Network 62แห่ง

 - ด าเนินการทวนสอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2563 9 แห่ง
 - ด าเนินการฝึกอบรม (Coaching) สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2564 
120 ราย
 - สุ่มทวนสอบผลการด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ

174.907 อุตสาหกรรมแร่ท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network ในพ้ืนท่ี  3 แห่ง
   1.6 ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการ 9 คร้ัง 9 15 166.67 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  -การติดตามการเจริญเติบโตและบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีด าเนินการฟ้ืนฟูไว้ต้ังแต่ ปี 2559 - 2562  2 พ้ืนท่ี
ปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 200 ราย 200 205 102.50  - การฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชนืพ้ืนท่ีในด้านต่างๆ ตามท่ีได้ออกแบบ ผล 2 พ้ืนท่ี

10 พ้ืนท่ี 9 23 255.56  - การรังวัดพ้ืนท่ีและออกแบบรายละเอียดการด าเนินงานในพ้ืนท่ี (การรังวัดส ารวจภาคพ้ืนดิน
และการใช้อากาศยานไร้คนขับ)  3 คร้ัง
 - การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเพ่ือการก าหนดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ี   205 ราย
 - การศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว   19 พ้ืนท่ี
 - การส ารวจพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้วและตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ า  12 คร้ัง

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 89.15 3,000,000 3,000,000 2,227,732 74.26   ผลการด าเนินงาน 


ในการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม 50.00
    2.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานของ 600 ราย -       -       1,700,000 718,800        #DIV/0!  - การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน 4 ส่ือ
ท้องถ่ินในการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเหมืองแร่ 4 ส่ือ 4.00     4.00    100.00  
   2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของ 235 235      317    134.89  1,100,000 1,100,000 1,100,000      100.00 1. เครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีการร้องเรียนซ้ าซาก ได้รับการช้ีแจงท าความเข้าใจ
เครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อม เครือข่าย  และร่วมแก้ไขปัญหา จ านวน 159 เครือข่าย
จากการท าเหมืองแร่และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 1 รายงาน 1.00     1.00    100.00  2. ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชนโดยการลงพ้ืนท่ีส ารวจการคงอยู่ของเครือข่าย

ท่ีได้จัดต้ังไว้แล้วและจัดเก็บข้อมูลพร้อมลงต าแหน่งในแผนท่ี จ านวน 158 เครือข่าย
3. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 รายงาน

   2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท าเหมืองใต้ดิน 24 24 24 100 200,000       200,000        200,000        100.00 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :
คร้ัง/คน 1. ลงพ้ืนท่ีสร้างความรู้ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีโครงการท าเหมือง 8 คร้ัง

2. ติดตามการด าเนินการของโครงการการท าเหมืองแร่ และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
การท าเหมืองแร่ จ านวน 8 คร้ัง
3. ลงพ้ืนท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 8 คร้ัง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 100 19,000,000 19,000,000   14,320,101   75.37 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :
ด้านแร่ธาตุอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on 4 คร้ัง 4 4 100  - การด าเนินการจัดการประชุมมีการเตรียมการต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และการประชุม
Mineral : AMMin) และการส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร 1 เร่ือง 1 1 100 เสร็จส้ินในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 และ กพร. ได้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุม
จัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ระดับรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน แล้วเสร็จ

ในเดือนธันวาคม 2562
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและผลักดันอุตสาหกรรมแร่เข้าสู่มาตรฐาน 75.00 3,350,000 3,350,000 2,239,346 66.85 ผลการด าเนินงาน 
เหมืองแร่ 4.0
1. สร้างและประเมินมาตรฐานเหมืองแร่ 4.0 1 มาตรฐาน 1 -     25.00    2,000,000 2,000,000 682,119        1. อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานเหมืองแร่ 4.0 ส าหรับช้ีวัดระดับการควบคุมประสิทธิภาพ

80 ราย 80 138 172.50  การผลิตของกระบวนการหลักในงานเหมืองแร่ จ านวน 1 มาตรฐาน
2. พัฒนาฐานข้อมูลและจัดท าแนวทางการรังวัดแผนท่ีเหมืองแร่ด้าย 75 แปลง 75 104 138.67 650,000 650,000 650,000        100      2. อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมาตรฐานและพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน 1 1 1 100.00 สมัยใหม่  ดังน้ี 
งานส ารวจรังวัดแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พ้ืนท่ี  -จัดท าข้อมูลรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เป็นจ านวน 55 แปลงประทานบัตร

 -จัดท าข้อมูลรังวัดด้วยงานรังวัดด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เป็นจ านวน 
36 แปลงประทานบัตร 
 -จัดท าฐานข้อมูลเหมืองแร่ท่ีผ่านการใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีงานรังวัดสมัยใหม่จ านวน 1แห่ง 

3. จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศและสร้างหมุดหลักฐานตามค่าพิกัดบนพ้ืนฐาน 96 แปลง 96 104 108.33 700,000 700,000 700,000        10000% 3. ได้ด าเนินการจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศและสร้างหมุดหลักฐานตามค่าพิกัดบนพ้ืนหลักฐาน
สากลใหม่ (WGS 84) เพ่ือพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ 15 สถานี 15 31 206.67 สากลใหม่ เพ่ือพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ โดยมีความคืบหน้าของกิจกรรม ดังน้ี 

 - รังวัดตรวจสอบหน้าเหมือง จ านวน 104 แปลง
 - รังวัดสร้างหมุดหลักฐาน จ านวน 31 สถานี  

ปัญหา-อุปสรรค
 - งบประมาณอนุมัติล่าช้าท าให้ไม่สามารถเร่ิมด าเนินการได้
 - การจัดจ้างท่ีปรึกษามีความล่าช้าเน่ืองจากความผิดพลาดด้านเอกสารท่ีปรึกษาจัดส่งมาและ
การท างานและท่ีบ้านเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด
 - การประสานงานและเร่ิมด าเนินโครงการอาจมีความล่าช้าจากมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของ COVID-19 และอาจมีอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �      แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
แนวทางท่ี 4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

5. การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 1 ระบบ 1 ระบบ    2,840,200    2,840,200    1,415,000 49.82

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (ระยะท่ี 2)  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ]  คาดว่าจะด าเนินการแล้ว ในเดือน ก.พ. 64

  

ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : � 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   R 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

5.3 การจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม                                                                                                    

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 
แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                          ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  1.3 :  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
             3.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
             3.4 : ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร กับสังคมและส่ิงแวดล้อม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 86.67 11,780,000 11,780,000 6,719,239 57.04  - งปม.11,780,000 พรบ. โอนคืน 1,800,000

เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ 6,719,239
ของประเทศ และสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน

 (Circular Economy)
    6.1 พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล 100 125.83 480,000 480,000 480,000        100.00

ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 1 เทคโนโลยี 1 1 100.00  - ได้ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย ได้แก่ ขยะหรือของเสียหรือผล
เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสีย 30 ราย 30 61 203.33 พลอยได้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีมีโลหะเป็นส่วนประกอบ จ านวน 1 ชนิด แล้วเสร็จ ได้แก่
กลับมาใช้ประโยชน์ 1 ข้อมูล 1 1 100.00  ฝุ่นท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) 

1 ข้อมูล 1 1 100.00  - ได้ด าเนินการศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก

ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale)

 - ได้ด าเนินการศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก
ในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale)

 -ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับการ
คัดเลือก ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ดังกล่าวจ านวน 61 ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

     6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและ 72.50 2,400,000 2,400,000 840,000        35.00
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 1 ชุดข้อมูล 1 1 100  - ได้ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนา

1 ข้อมูล 1 1 100 และประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
60 ราย 60 0  - ได้ด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้และ
1 ชนิด 1 1 100 ของเสีย รวมถึงผลพลอยได้ (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
1 ข้อมูล 1 1 100.00 เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์แล้วเสร็จ
1 ข้อมูล 1 1 100.00  -ได้ด าเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
1 ข้อมูล 1 0.8 80.00 ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ จ านวน 1 ชนิด แล้วเสร็จ ได้แก่ Mill Scale จากกระบวนการผลิตเหล็ก
1 ข้อมูล 1 0.00 และเหล็กกล้า 

 -ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ของขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับ
โรงงานต้นแบบ (Pilot scale)

    6.3 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 48.33 8,750,000 8,750,000 5,250,000 60.00
รวม 6 จังหวัด 46.67  - ได้ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการโครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือ
        6.3.1 ส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนา 3 ชนิด 3 3 100.00 4,350,000 4,350,000 2,610,000      60.00 พัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนา 90 ราย 90 0.00 ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี สระบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ข้อมูล 1 1 100.00  - ได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา รวบรวม ข้อมูลและท าการคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและ
นครปฐม และราชบุรี 1 ข้อมูล 1 0.8 80.00 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทนได้

1 ข้อมูล 1 0.00 ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย หรือขยะหรือของเสียท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
1 ข้อมูล 1 0.00 ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลไว้ แต่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียดังกล่าว

ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ จ านวน 6 ชนิด แล้วเสร็จ ได้แก่
50  - ผงทองแดงท่ีได้จากกระบวนการบดย่อยซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการผลิตเป็นอนุภาค

       6.3.2 ส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนา 1 ข้อมูล 1 1 100.00 4,400,000 4,400,000 2,640,000      60.00 นาโนทองแดง
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนา 3 ชนิด 3 3 100.00  - เศษกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและข้ึนรูปกระจก โดยการผลิตเป็นหินพรุน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี 90 ราย 90 0.00  - เถ้าลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร/อุตสาหกรรมส่ิงทอโดยการผลิตเป็นโซเดียมซิลิเกต
นครราชสีมา และขอนแก่น 1 ข้อมูล 1 0.5 50  - แบตเตอร่ีใช้แล้วชนิดสังกะสี-คาร์บอน (ถ่านไฟฉายใช้แล้วชนิดสังกะสี-คาร์บอน) โดยผลิตเป็น

1 ข้อมูล 1 0.5 50 เฟอร์โรแมงกานิส
1 ข้อมูล 1  - ผงโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวจากโรงงานอุตสาหกรรมแผงวงจรและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ

ผลิตเป็นโลหะผสมหรือโลหะบริสุทธ์ิของดีบุก เงิน และทองแดง
 - แถบลวดน าไฟฟ้า (Busbar) ในซากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการผลิตเป็นโลหะผสมหรือ โลหะ
บริสุทธ์ิของดีบุก เงิน ทองแดง และตะก่ัว 
 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของขยะหรือของเสียท่ีได้

100.00 รับการคัดเลือกดังกล่าว ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale)

ผลการด าเนินงาน  โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 2564

ผลการด าเนินงาน  โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2563

117





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

    6.4 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1 ชุดข้อมูล 1 1 100 150,000 150,000 149,239        99.49

ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพ่ือรองรับการ 1 ระบบ 1 1 100  - ได้จัดท าหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการ
ขับเคล่ือน Circular Economy ของประเทศ โดยเฉพาะการ 1 เร่ือง 1 1 100 ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แล้วเสร็จ 
เป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมา  - ได้ลงพ้ืนท่ีทดสอบแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด กับสถานประกอบการน าร่อง 
ใช้ประโยชน์ เพ่ือลดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน จ านวน 5 ราย 

 - ได้จัดประชุมคณะท างานคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์และตัวช้ีวัดส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการต่อไป

 - ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ และตัวช้ีวัด และจัดท าคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์

ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร แล้วเสร็จ
 -จัดท าระบบการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนออนไลน์แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 



เสร็จแล้ว

ตำมแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
1. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bioeconomy : Non-food) 2.2 1 1 1.1 P  -  - 9,450,000       9,450,000      5,550,000       58.73    
2. โครงการการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 2.14 1 1.1 P  -  - 10,867,000      10,867,000     10,792,832     99.32    
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธ์ุพืช : อ้อยและการปรับปรุง 2.14 1 1.1  - P  - 3,500,000       3,500,000      3,499,736       99.99    
พันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย
4. โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอ้อยพันธ์ุดีและส่งเสริมอ้อยพันธ์ุใหม่ 2.14 1 1.1  - P  - 36,922,400      36,922,400     21,943,440     59.43    
5. โครงการการประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 2.14 1 1.1  - P  - 3,000,000       3,000,000      1,132,000       37.73    
 ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั งระบบ 
6. โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะท่ี 2 2.14 1 1.1 P  -  - 12,638,400      12,638,400     6,623,040       52.40    
7. โครงการการจัดท้าโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย

 2.14 1 1.1 P  -  - 5,000,000       5,000,000      2,760,000       55.20    
8. โครงการการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อยด้วยกระบวนการทาง 2.14 1 1.1 P  -  - 7,000,000       7,000,000      4,950,000       70.71    
เทคโนโลยีชีวภาพ
9. โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยน ้าตาลทราย 2.14 1 1.1  - P  - 948,700          948,700         942,612         99.36    
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง และอุตสาหกรรมชีวภาพเชิงกลยุทธ์เพ่ือความส้าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน
10. โครงการการพัฒนาต้นแบบแผ่นกั นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย 2.14 1 1.1 P  -  - 2,270,000       2,270,000      1,362,000       60.00    
11. โครงการกระบวนการวิเคราะห์ส่ิงปนเป้ือนในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล 2.14 1 1.1 P  -  - 11,157,600      11,157,600     6,600,000       59.15    
ทรายโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs)
12. โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน ้าตาลทราย
 2.14 1 1.1  - P  - 2,000,000       2,000,000      1,999,377       99.97    
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
13. โครงการการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดย 2.14 1 1.1 P  -  - 10,000,000      10,000,000     5,910,000       59.10    
ใช้เทคโนโลยี Smart Farming 
14. โครงการการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 2.14 1 1.1 P  -  - 5,700,000       5,700,000      3,080,000       54.04    
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล
15. โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ส้าหรับ 2.14 5 1 1.1 P  -  - 9,000,000       9,000,000      4,867,500       54.08    
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ระยะท่ี 2  

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั นต้น 2.15 1 1.1  - P  - 327,477,400    327,477,400   327,477,400   100.00  
และขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550     

รวมทั งสิ น 456,931,500   456,931,500  409,489,937   89.62

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด้ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)
รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

จัดสรร
Agen
da

แผนฯ
 อก.

แนวทำง
อยู่ระหว่ำง
ด้ำเนินกำร

ยกเลิก
เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน

 ได้รับจัดสรร
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.2 ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
นโยบำย Agenda : A 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
1. โครงกำรกำรพัฒนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภำพ 33.33 9,450,000 9,450,000    5,550,000   58.73    ผลกำรด้ำเนินงำน

(Bioeconomy : Non-food)  - ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีได้รับการส่งเสริมพร้อมแผนธุรกิจท่ีน้าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์  5 ผลิตภัณฑ์

 - ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีใช้อ้อยหรือน ้าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย  10 ผลิตภัณฑ์ 10 10 100   - ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 และเร่ิมด้าเนินการ
2. ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 10 กิจการ 10 กิจการ วันท่ี 27 มี.ค.63 เสร็จสิ นโครงการ  22 ต.ค.63
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิจัย และผู้ท่ีเก่ียวข้องด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ

30 คน 30 คน    - ท่ีปรึกษาฯ ได้ด้าเนินการงานโดยได้ด้าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพ่ือรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ การทดสอบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemical) 
วิเคราะห์  โดยการอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ี และเวชภัณฑ์ชีวภาพ (Biopharmaceutical/Cosmetics) ท่ีมีการใช้อ้อยหรือผลิตภัณฑ์

จากอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบ จ้านวนไม่ น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และได้น้าเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีคุณลักษณะโดดเด่น
ได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพใช้ครั งเดียวทิ ง 
1.ผ้ากันเป้ือน/เสื อกาวน์ แบบใช้ครั งเดียวทิ ง 2.ถุงพลาสติกชีวภาพ
3.ถุงมือพลาสติกชีวภาพ กลุ่มพลาสติกชีวภาพบรรจุภัณฑ์
4.กระปุกครีมชีวภาพ กลุ่มออร์แกนิกและส่วนผสมจากธรรมชาติ 
5.แผ่นกรองอากาศ ส้าหรับหน้ากากอนามัย
6.สเปรย์ปิดแผลจากสารสกัดเปลือกผลมมังคุดและใบสาบเสือ
7.ครีมผสมสารสกัด policosanol จากผลิตภัณฑ์อ้อย
8.เซร่ัมผสมสารไกลโคลิก กลุ่มชีวมวล ส้าหรับก่อสร้าง และการเกษตร
9.พื นทางเดินจากเศษวัสดุทางธรรมชาติ (ใบอ้อย ชานอ้อย หรือยอดอ้อย)
กลุ่มเชื อเพลิงชีวมวล
10. Wood pellet จากยอดและใบอ้อย
 โดยคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นโยบำย Agenda :  A5 การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

2. โครงกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพอ้อย
     เป้าหมาย
 - พื นท่ีการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่ 3,500 -      -    
 - ผลผลิตอ้อยในพื นท่ีพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยเฉล่ีย 11.50 ตัน/ไร่ 11.5 -      -    
   2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตอ้อย (Productivity)  64.80 10,867,000     10,867,000    10,792,832    99.32 ผลกำรด้ำเนินงำน
     เป้าหมาย
  - แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 80 ไร่ 80 -      -    
  - เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 2,800 ราย 2,800 -      -    
  - พื นท่ีการระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย ลดลงไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ 2,000 -      -    
  - พื นท่ีเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการดิน มีผลผลิต  11.50 ตัน/ไร่ 11.5 -      -    
อ้อย เพ่ิมขึ นไม่ต้่ากว่า
     กิจกรรม
     (1) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 8 ศูนย์ / 2,000,000        1,980,177       1,980,177      100.00   - จัดท้าแปลงสาธิตเพ่ือจัดเก็บข้อมูล การเก็บเก่ียว การทดสอบ การคัดเลือก
ด้านอ้อย 240 ราย พันธ์ุอ้อย การดูแลรักษาอ้อย การเพาะเลี ยงและขยายพันธ์ุ แมลงหางหนีบ 

และเชื อราเมตตาไรเซียม เพ่ือใช้ในการก้าจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อยด้วยวิธี
ธรรมชาติ ส้าหรับกลุ่มการเรียนรู้เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
 - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้  660 ราย
 - ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ัวไปและบุคลากรในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย 660 ราย พื นท่ีทั งหมด 88 ไร่

     (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย  1,200 ราย 850,000          850,000          850,000         100.00  - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย การน้าเสนอเทคโนโลยี
การผลิตอ้อย การก้าวทันเทคโนโลยี วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ให้สามารถ
มาปรับใช้ในการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบัน จ้านวน 1200 ราย

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

     (3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการในการทดสอบทางจุลชีววิทยา 550,000          550,000          550,000         100.00 1.เปรียบเทียบผลวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสามารถห้องปฏิบัติการระหว่าง
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  ศอภ.1 กับ ไบโอเทค

2. สุ่มเก็บตัวอย่าง น ้าอ้อย น ้าเช่ือม และน ้าตาลทรายดิบ จ้านวน 1 โรงงาน 
ในช่วงต้นหีบและปลายหีบ
3. น้าตัวอย่างน ้าอ้อย น ้าเช่ือม และน ้าตาลทรายดิบ ส่งศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรีย
ทั งหมด ยีสต์และรา และเปรียบเทียบผลกับ ศอภ.1
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ และ จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในอุตสาหกรรมน ้าตาลทรายให้แก่โรงงานน ้าตาล เขตบริหาร 2,3,7 และผู้ท่ีสนใจ

ข้อเสนอแนะ
1. พบปัญหาในขั นตอนการวิเคราะห์ คือ เกิดหยดน ้าในจานอาหารเลี ยงเชื อ 
ซ่ึงถ้ามีปริมาณมากจะท้าให้ผลการวิเคราะห์เกิดความผิดพลาดไม่สามารถนับ
ปริมาณจุลินทรีย์ได้ ดังนั น ควรเตรียมอาหารเลี ยงเชื อไว้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนท่ี
จะท้าการทดสอบตัวอย่างในจานอาหารเลี ยงเชื อ 
2. ควรมีการเข้าร่วมการทดสอบความช้านาญ เพ่ือยืนยันผลความถูกต้องของ
การวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์

     (4) การปฏิบัติการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง 5 สายพันธ์ุ/ 550,000          550,000          549,999         100.00 1. ด้าเนินการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุ
และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม 40 ราย ส่งเสริม จ้านวน 300/ ตัวอย่าง 900 รายการวิเคราะห์ โดยการศึกษาการสะสม

น ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการศึกษาในแต่ละระยะการ
เจริญเติบโตของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม เพ่ือประมาณการช่วงอายุท่ีเหมาะสมของอ้อย
พันธ์ุส่งเสริมในการเก็บเก่ียว 
2.ปลูกอ้อยพันธ์ุ จ้านวน 10 สายพันธ์ุ ณ แปลงปลูกอ้อย ศอภ.2 จ.ก้าแพงเพชร
ได้แก่ พันธ์ุ CSB06-4-162 CSB07-199 CSB09-11 CSB09-14 CSB09-15 
CSB08-101 CSB08-72 CSB08-75 CSB09-10 และ CSB09-26

3. วิเคราะห์การสะสมปริมาณน้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม 
จ้านวน 10 สายพันธ์ุรวม 600 ตัวอย่าง 1,800 รายการวิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุ
ส่งเสริมทั ง 10 สายพันธ์ุด้วยกระบวนการทางสถิติ
4.เผยแพร่ความรู้ในการเก็บเก่ียวอ้อยพันธ์ุส่งเสริมเพ่ือให้ได้คุณภาพสูงสุด โดยการ
จัดท้าค้าแนะน้าในการเก็บเก่ียวอ้อยพันธ์ุส่งเสริมของ สอน. ให้เหมาะสมกับอายุ
การสุกแก่ของอ้อย และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเก็บเก่ียวอ้อยพันธ์ุ
ส่งเสริมเพ่ือให้ได้คุณภาพสูงสุด จานวน 2 ครั ง รวม 77 ราย ดังนี  ครั งท่ี 1
เม่ือวันท่ี 14 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
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ภาคท่ี 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจ้านวน 38ราย  
ครั งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19ส.ค.63 ณ ห้องประชุมศูนย์สถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อย
พิจิตร ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวน 39ราย

   (5) การส่งเสริมการจัดการวัชพืชอย่างเหมาะสมและสาธิตการใช้ 1,500,000        1,499,998       1,499,998      100.00 1. รวบรวมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวัชพืช จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการไร้อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดท้าเป็นฐานข้อมูลของ ศอภ.2
     เป้าหมาย 2.จัดท้าแปลงสาธิตการบริหารจัดการวัชพืชในไร่อ้อยจ้านวน 2 พื นท่ี ได้แก่
 - จัดท้าแปลงสาธิตฯ 10 แปลง (40 ไร่) 10 แปลง 10 ศอภ.ท่ี2 (ดินร่วนปนทราย) และสถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยพิจิตร(ดินเหนียว)
 - ข้อมูลวัชพืชและการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่  5,000 ไร่ 5,000 โดยแต่ละพื นท่ีแบ่งแปลงสาธิตออกเป็น 4 แปลงๆละ 5 ไร่ ดังนี   แปลงท่ี 1 สาธิต
 - สาธิตการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร จ้านวน 100 ราย  100 ราย 100 การจัดการวัชพืชโดยใช้แรงงานคน แปลงท่ี 2 สาธิตการจัดการวัชพืช โดยใช้
 - ถ่ายทอดความรู้ฯ จ้านวน 100 ราย 100 ราย 100 เคร่ืองจักรกลการเกษตร แปลงท่ี 3 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยวิธีท่ัวไป และ

แปลงท่ี 4 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยวิธีการประยุกต์ของ ศอภ.2 
   (6) การพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือการทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย 2,100,000        2,099,985       2,099,985      100.00 1.ทดสอบโรคและแมลงทดสอบปริมาณและชนิดของแมลงศัตรูอ้อยในพื นท่ี ต.วังลึก
     เป้าหมาย อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พื นท่ีประมาณ 1 ไร่ ระว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 
 - พื นท่ีปลูกอ้อย มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อยลดลงไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ 2,000 พ.ศ. 2563 วิธีโดยกับดักกาวเหนียว (Insect trap) กับดับแสงไฟ (Ligth trap)
 - มีสายพันธ์ุท่ีผ่านการทดสอบความต้านทานโรคและแมลงศัตรูฯ ไม่น้อยกว่า  30 สายพันธ์ุ 30 พบแมลงศัตรูอ้อยมากท่ีสุด เพลี ยจักจ่ันหลังขาว เพลี ยจักจ่ันลายจุดสีน ้าตาล
 - เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า  200 ราย 200 2.ทดสอบความต้านทานของอ้อยพันธ์ุใหม่และอ้อยพันธ์ุเดิม ต่อโรคเห่ียวเน่าแดง 

หรือโรคแส้ด้าอ้อยจ้านวน 32 สายพันธ์ุ
3.ตรวจวิจัยอ้อยท่ีแสดงอาการผิดปกติ  พบอ้อยแสดงอาการใบขาว พื นท่ี 19 ไร่ 
พบอ้อยพันธ์ุ ขอนแก่น 3อายุ 2 เดือน แสดงอาการใบซีดขาว กระจายเป็นหย่อมๆ
4.การตรวจวิเคราะห์หาเชื อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยอ้อย โดยเทคนิคทางด้าน
ชีวโมเลกุล (PCR และNested PCR) Nested PCR) Nested PCR) 1,133 ตัวอย่าง 
 พบว่ามีตัวอย่างอ้อยท่ีไม่พบเชื อสาเหตุโรคใบขาว มากกว่าตัวอย่างอ้อยท่ีมีเชื อ
สาเหตุโรคเล็กน้อย ถึง ปานกลาง และตัวอย่างท่ีมีเชื อสาเหตุโรคมาก
5.ด้าเนินการเพาะเลี ยงและขยายศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนไข่ตริโกแกมม่า เชื อรา
เมธาไรเซียม และเชื อราบิวเวอเรีย ด้าเนินการเพาะเลี ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ
จ้านวน 3 ชนิด เพ่ือขยายแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยไว้ใช้สาหรับป้องกัน
ก้าจัดแมลงศัตรูอ้อย
6.ด้าเนินการสารวจสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยในพื นท่ี
ปลูกอ้อยท่ัวประเทศมีพื นท่ี ได้รับแจ้งการระบาด 17,501 ไร่
7.ด้าเนินการจัดนิทรรศการ หรือจัดอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
จ้านวน 89 ราย
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   (7) การส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยโดยการวิเคราะห์  - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินไม่น้อยกว่า 1,500 ตัวอย่าง 3,317,000        2,349,392       1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน 1,164 ตัวอย่าง รวม 9,312 รายการวิเคราะห์ 

คุณภาพดิน  - เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 60 ราย 2.จัดท้าแปลงทดสอบ ออกตรวจติดตามและให้ค้าแนะน้า เกษตรกรชาวไร่อ้อย

มีผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ นจากเดิม 3-4 ตัน/ไร่
3.ตรวจประเมิน ISO/IEC 17025 พบข้อบกพร่อง 5 ข้อ ข้อสังเกต 1 ข้อ

ปัญหำอุปสรรค
1.บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ด้านการวิเคราะห์
2.เกษตรกรไม่มีความรู้ในการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์จึงท้าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์
3.เกษตรกรชาวไร่อ้อยบางส่วนไม่ปฏิบัติตามค้าแนะน้า 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกำรพัฒนำพันธ์ุพืช : อ้อย 100 3,500,000       3,500,000      3,499,736     99.99   ผลกำรด้ำเนินงำน
และกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพอ้อย  - ด้าเนินการช้าข้อตาอ้อยจากแปลงรวบรวมพันธ์ุ และเตรียมแปลงรวมพันธ์ุเพ่ือด้าเนินการ

1. ด้าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย โดยการรวบรวมเชื อพันธุกรรมอ้อยใน
รูปแบบ

1300 สายพันธ์ุ ปลูกอ้อยรวมพันธ์ุ ในเดือนพฤษภาคม 2563

ของธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย จ้านวนรวมไม่น้อยกว่า 1,300 สายพันธ์ุ  - ดูแลรักษาแปลงขยายอ้อยพันธ์ุดี ปี2562 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย

2. ด้าเนินการขยายอ้อยพันธ์ุดี จ้านวนรวมไม่น้อยกว่า 500 ตัน 500 ตัน ในเดือนพฤษภาคม2563ด้าเนินการเตรียมแปลงอ้อย

3. จัดท้าอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย โดยมีการสาธิตเทคนิค วิธีการ การใช้
เคร่ืองมือ

20 ไร่ 1.ด้าเนินการจัดสัมมนาและสรุปผลการด้าเนินงานการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB 

เคร่ืองจักรกลการเกษตร และการด้าเนินการผลิตอ้อยตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือคัดเลือกอ้อยพันธ์ุดีสายพันธ์ุใหม่ เพ่ือส่งสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจ เม่ือวันท่ี 24-25 ธค.62 ท่ี โรงแรมภูวนารี อ้าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม48คน  

4. การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ อ้อยพันธ์ุใหม่ 1 สายพันธ์ุ 2.ด้าเนินการอบรมพัฒนานักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่ของสอน. เร่ืองการจัดการและบริหารน ้าใน

คุณภาพอ้อยโดยการน้าอ้อยลูกผสมท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย ไร่อ้อยและการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยในวันท่ี 9-11มีค63 มีผู้เข้าร่วม39คน

โดยใช้เชื อพันธุกรรมจากการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์ฯ 3. ด้าเนินการเก็บข้อมูลอ้อยลูกผสมชุด CSB

ซ่ึงด้าเนินการปลูกทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB ปี 2009-2017 ณ ศูนย์    - ศอภ.1 เก็บข้อมูล CSB11-16  จ้านวน 10 แปลง 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ภาคท่ี 1 – 4     - ศอภ.2 เก็บข้อมูล CSB09-15 จ้านวน 8 แปลง

    - ศอภ.3 เก็บข้อมูล CSB10-15 จ้านวน 5 แปลง

    -ศอภ.4 เก็บข้อมูล CSB12-15 จ้านวน 8 แปลง
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตอ้อยพันธ์ุดีและส่งเสริม (ราย/ครั ง/ร้อยละ) 100 36,922,400     36,922,400    21,943,440    59.43   ผลกำรด้ำเนินงำน
อ้อยพันธ์ุใหม่
   1.1 พัฒนากระบวนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนาพันธ์ุอ้อย เพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื นฐานและอาคารสถานท่ี และยกระดับความสามารถ

2 คู่ผสม (Suitable env.) 1.พัฒนากระบวนงานเพ่ิมประสิทธฺภาพการวิจัยพัฒนาพันธ์ุอ้อย เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการสร้างพื นฐานและอาคารสถานท่ีและยกระดับความสามารถในการวิจัย

และพัฒนาพันธ์ุอ้อย 

 1.1 รวบรวมข้อมูลต้นแบบอาคาร 7ต้นแบบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ้านวน 23 ระบบ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 1.2 ทดสอบเง่ือนไขสภาดแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Photo Period House) 
จ้านวน 4 คู่ผสม 8 สายพันธ์ุ
 1.3 รวบรมข้อมูลการจับคู่แม่ x พ่อ ตั งแต่ ปี 2558-2561 จ้านวน 378 คู่ผสม

   1.2 ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินการวิจัย เพ่ิมผลผลิตภาพการทดสอบพันธ์ุ
อ้อยในสภาพพื นท่ีแปลงปลูกอ้อย และยกระดับความสามารถในการวิจัยและ

2 มาตรฐานจัดท้าแปลง 2. ก้าหนดวิธีการมาตรฐานส้าหรับการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อย

2.1 แปลงอ้อยลูกผสมระยะท่ี 1 โดยก้าหนดให้มีต้นกล้าอ้อยลูกผสม 60 ต้น
แบ่งเป็น 3ซ ้าๆละ 20ต้น ระยะรหว่างต้น 0.60ม. ระยะระหว่าง Family 2.00 ม.

2.2 แปลงอ้อยลูกผสมระยะท่ี 2 จ้านวนต้นกล้าสายพันธ์ุอ้อยจาการช้าข้อตาปลูก
แถวยาว 10 เมตรระยะห่างระหว่าต้น 0.60 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 1.60เมตร
2.3 จากการศึกษาข้อมูลแนวความคิดในการเอาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือ
ทดแทนแรงงานคนในกิจกรรมการจัดท้าแปลงทดลองอ้อยขั นท่ี 3 น้ามาประยุกต์ใช้
ตั งแต่การเตรียมดิน การปลูกโดยใช้เคร่ืองปลูก และกระบวนการเก็บเก่ียว สามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบอ้อยระยะท่ี 4 การเปรียบเทียบพันธ์ุมาตรฐาน 
(Standard Yield Trial)

   1.3 พัฒนากระบวนการเก็บรักษาเชื อพันธุกรรมอ้อย ธนาคารเชื อพันธุกรรม
อ้อย

1 แปลงเชื อพันธุกรรม, เก็บเชื อ 200 พันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ, 3.ส้ารวจพันธ์ุอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง จ้านวน 134 ตัวอย่าง โดยส้ารวจ
 และการสร้างอ้อยลูกผสม เพาะเมล็ดอ้อยลูกผสม 2019 จ้านวน 50,000 โคลน, คัดเลือกอ้อยชุด 2018 ภาคตะวันออก 7 จังหวัด  และภาคใต้ 9 จังหวัด รวมทั งประเทศ 1,072 ตัวอย่าง 

ท้าแปลงรวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง 1 แปลง พื นท่ี ศอภ.1
4.เตรียมการเก็บรักษาอ้อยโดยวิธีการในห้องปฏิบัติการ  Cryopreservation 
จ้านวน 100 สายพันธ์ุ  Meristematictissue จ้านวน 100 สายพันธ์ุ 
5.จัดท้าแปลงรวบรวมพันธุกรรมอ้อย ส้าหรับเตรียมพันธ์ุในการจับคู่ผสมอ้อยของ
ปี 2020 จ้านวน 897  พันธ์ุ เพ่ือเตรียมการสาหรับการจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อยในปี 2020

6.เพาะเมล็ดอ้อยลูกผสมชุด ปี 2019 จ้านวน 539 คู่ผสม ย้ายช้าต้นกล้าอ้อย 
60,228 ต้นกล้า

   1.4 พัฒนาทางด้านชีวโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย
และ

10 สายพันธ์ุ 7.เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยและการคัดเลือกพันธ์ุอ้อยเชื อพันธุกรรม 
การคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 10 สายพันธ์ุ  พบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอ้อย จากไพรเมอร์อย่างน้อย 

จ้านวน 6 คู่ ได้แก่ CV29, CV37, CV38, SCB213, SCB381, SCB436
   1.5 การทดสอบความต้านทานต่อโรคอ้อยของอ้อยลูกผสมใน
กระบวนการพัฒนา

เห่ียวเน่าแดง 500 สายพันธ์ุ, แส้ด้า 500 สายพันธ์ุ 8.ทดสอบโรคแส้ด้า โดยวีการปลูกเชื อบนท่อนพันธ์ุอ้อยในสภาพโรงเรือน และวิธีการ
พันธ์ุอ้อย ทดสอบความต้านทานโรคในสภาพแปลง
     1.6 การเตรียมข้อมูลพันธ์ุอ้อยลูกผสม เพ่ือประกอบการก้าหนดเป็นพันธ์ุ
อ้อย

ประกาศพันธ์ุอ้อยส่งเสริม 1 สายพันธ์ุ, เตรียมแปลงพันธ์ุหลัก 18 ไร่ 9.จัดท้าเอกสารข้อมูลพันธ์ุอ้อยเพ่ือขอประกาศเป็นพันธ์ุอ้อยส่งเสริม จ้านวน
ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมเพ่ือการกระจายอ้อยพันธ์ุดี 1 สายพันธ์ุ ผลิตพันธ์ุอ้อยต้นกล้า 36000 ต้นกล้า 3 วิธี

1) Tissue culture สัดส่วน 20%
2) Bio-Reactorสัดส่วน 30%
3) ต้มข้อตาด้วยน้าร้อน สัดส่วน 50%
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   1.7 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย พร้อมด้วยเครือข่าย
การ

20 คน 10.อบรมให้ บุคลากร ของ สอน. เครือข่ายนักวิจัย สถาบันการศึกษา ระหว่าง 

วิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย วันท่ี 14-18 ก.ย.63 จ้านวน 8 เร่ือง
(1) การควบคุมสภาพแวดล้อมเพ่ือควบคุมการออกดอกของอ้อย
(2) มาตรฐานการจัดท้าแปลงคัดเลือกอ้อยลูกผสมระยะท่ี 1 (1stclone selection) 

และระยะท่ี 2 (2ndclone selection)
(3) มาตรฐาน เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอ้อยลูกผสมระยะท่ี 1(1stclone selection)

และระยะท่ี 2 (2ndclone selection)

(4) พัฒนากระบวนการทดสอบ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบอ้อยระยะ
ท่ี 3 การเปรียบ/เทียบพันธ์ุเบื องต้น (Preliminary Yield Trial)

(5) พัฒนากระบวนการทดสอบ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบอ้อยระยะ
ท่ี 4 การเปรียบเทียบพันธ์ุมาตรฐาน (Standard Yield Trial)
(6) การส้ารวจ รวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง การจัดท้าแปลงรวบรวม

เชื อพันธุกรรมอ้อย วิธีการจัดจ้าแนกพันธ์ุอ้อย วิธีการคัดเลือกคู่ผสมเพ่ือจับคู่ผสม

พันธ์ุอ้อย วิธีการเพาะเมล็ดอ้อยและวิธีการอนุบาลต้นกล้าอ้อยก่อนย้ายลงแปลงปลูก

(7) การปฏิบัติงานทางด้าน Bio-molecularโดยการใช้ DNA Marker และ DNA 
Finger Print เพ่ือการจ้าแนกพันธ์ุอ้อย และการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย

(8) การทดสอบระดับความต้านทานต่อการเกิดโรคเห่ียวเน่าแดง และการทดสอบ
ระดับความต้านทานต่อการเกิดโรคแส้ด้า

   1.8 เตรียมการ และเร่ิมต้นการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีของการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุ

ร้อยละ 20 11.ถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีของการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยในระยะท่ี 1 รวม 6กิจกรรม

อ้อยในระยะ ท่ี 1 1.ส่งมอบกิจกรรมการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมส้าหรับการทดสอบอ้อยระยะท่ี1
และการคัดเลือกอ้อยลูกผสม ในการคัดเลือกอ้อยระยะท่ี 1 (1stclone selection)

2. ส่งมอบกิจกรรมแปลงทดสอบทดสอบอ้อยระยะท่ี 3 การเปรียบเทียบพันธ์ุเบื องต้น
(Preliminary Yield Trial)

3. ส่งมอบกิจกรรมการรวบรวมพันธ์ุอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง 
และแปลงรวบรวมอ้อยป่า

4. ส่งมอบกิจกรรมประเมินและรวบรวมรวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง
และเปรียบเทียบข้อมูลอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียงจากพื นท่ี
5. ส่งมอบแปลงรวบรวมพันธุกรรมอ้อยจ้านวน 1 แปลง ในส่วนความรับผิดชอบของ

ศูนย์การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยแห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลทรายภาคท่ี 1 ให้ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย
6. ส่งมอบกิจกรรมการเพาะเมล็ดอ้อยลูกผสมชุดปี 2020
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ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/
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แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์กำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมอ้อยและ 100 3,000,000 3,000,000 1,132,000     37.73   ผลกำรด้ำเนินงำน

 น ้ำตำลทรำยภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยทั งระบบ 1.จัดท้าสกู๊ปข่าว และออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จ้านวน 5 เร่ือง 
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 9 , ไทยรัฐทีวี 
2.จัดท้าสารคดีข่าว และออกอากาศเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ จ้านวน  6 เร่ือง

เผยแพร่ทางเว๊บไซต์ ไทยรัฐ (www.thairath.co.th)
3.จัดท้าสารคดีเชิงข่าว  และออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย ระบบ FM 92.5 MHz  จ้านวน 5 เร่ือง 


4.การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media Facebook) มีเข้าชม
จ้านวน 46,364 ราย จัดท้าอินโฟกราฟฟิค จ้านวน 18 ชิ นงาน
5.กิจกรรมแถลงข่าวเผยแพร่นโยบายและสรุปผลส้าเร็จกิจกรรมของ สอน.จ้านวน 1ครั ง

โดยมีผู้ร่วมจ้านวน 50 คน 
6.จัดท้าประเมินผลก่อนการด้าเนินโครงการ  กลุ่มตัวอย่าง 400 

 โดยคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563
6.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อย -       -      -    12,638,400     12,638,400    6,623,040     52.40   ผลกำรด้ำเนินงำน
แบบบูรณำกำร ระยะท่ี 2 1.จัดท้าแปลงสาธิตการผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาด จ้านวน 10 แปลง พื นท่ี 55 ไร่


2.เสวนาและเปล่ียนถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย 10 กลุ่ม วันท่ี  20-21 ก.ค 63 
จ้านวน 165 ราย เร่ืองการจัดท้าแปลงการผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาด จัดท้ามาตรฐานท้า
แปลงพันธ์ุอ้อยสะอาดวิถีใหม่
3.ติดความก้าวหน้าแปลงของกลุ่มเครือข่าย 10 กลุ่ม และสร้างเครือข่ายใหม่ 5 กลุ่ม 
100 ราย ได้แก่ 3.1 เครือข่ายกาฬสินธ์ุโมเดล จ.กาฬสินธ์ุ 
3.2 ชาวไร่ไทยอุดรฯ จ.หนองคาย
3.3 Ki อ้อยงามปราศจากใบขาว จ.นครราชสีมา
3.4 ปราสาทสายฟ้า จ.บุรีรัมย์
3.5 คนกาญจน์ท้าพันธ์ุดี จ.กาญจนบุรี
4.อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ี สอน.และโรงงาน จ้านวน 2 ครั ง ได้แก่ 
โรงงานน ้าตาลไทยอุครธานี และโรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 111คน
 โดยคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563
ปัญหำ อุปสรรค
การลงนามในสัญญาเพ่ือเร่ิมต้นการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาเป็นไปอย่างล่าช้ากว่า
สภาพปกติมาก ส่งผลให้การด้าเนินงานต่าง ๆ มีการชะลอและล่าช้าไปด้วย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท้ำโครงสร้ำงต้นทุนมำตรฐำนกำรผลิตอ้อย -       -      -    5,000,000 5,000,000 2,760,000 55.20 ผลกำรด้ำเนินงำน
1.จัดท้าต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย 2563/64 โดยรวบรวมข้อมูล 57 โรงงาน 
จากเกษตรกรจ้านวน 1,068 ราย ผลส้ารวจต้นทุนการผลิตอ้อยปี 2563/64 
เฉล่ียทั งประเทศ  1,161.99 บาท

2.จัดท้าโครงสร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการในการค้ารวณต้นทุนการผลิตอ้อยแบบใหม่
ท่ีมีมาตรฐาน
มี 3 รูปแบบ 
   1.เลือกใช้ค่าจ้างแบบเหมาจ่ายต่อไรในการค้านวณต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร

   2.เลือกใช้ค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุดในแต่ละขั นตอน

   3.เลือกใช้ค่าใช้จ่ายถ่วงน ้าหนักตามรูปแบบการผลิตต้นทุนการผลิตแบบใหม่

เฉล่ีย 1,200.31 บาท
3.สัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของต้นทุนการผลิตอ้อย ทั ง 4 ภาค 
จ้านวน 625 คน  ณ จ.บุรีรัมย์ จ.สระแก้ว จ.อุทัยธานี และ จ.อุดรดิตถ์
4.เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล ฉบับท่ี 4
พ.ศ. 2532 เร่ืองการก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการค้านวณต้นทุน
ในการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย และบัญชีท่ี 1 และ 2
4.เผยแพร่ผลการศึกษาการจัดWorkshopถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีอ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรผลิตอำหำรสัตว์อัดเม็ดจำกอ้อยด้วย -       -      -    7,000,000 7,000,000 4,950,000     70.71   ผลกำรด้ำเนินงำน
กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ 1.ด้าเนินการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 3 สายพันธ์ุ เพ่ือใช้ในหมักสูตรอาหารอัดเม็ด

ด้วยเหลือทิ งจากอ้อย จ้านวน 1 สูตร
2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะสัตว์ของการหมักวัสดุเหลือทิ งจากอ้อยแห้งสับ
3.น้าส่วนผสมตามสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมักวัสดุเหลือทิ งจากอ้อยแห้งสับ ณ ศพก. 
อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี
4.พัฒนาออกแบบเคร่ืองจักรในการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อย
1.เคร่ืองสับวัสดุเหลือทิ งจากอ้อยแห้งหมัก
2.เคร่ืองผสมอาหารสัตว์
3.เคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว์
4.เคร่ืองก้าจัดความชื นด้วยระบบไฟฟ้า
5.น้าผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดทดลองกับสัตว์และพฤติกรรม สูตร 1 และ 2 สัตว์สามารถ
กินอาหารได้อย่างต่อเน่ือง การขับถ่ายปกติ
6.ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย/ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์
โครงการ
 โดยคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในอุตสำหกรรมอ้อย 948,700         948,700        942,612        99.36   ผลกำรด้ำเนินงำน


น ้ำตำลทรำย อุตสำหกรรมต่อเน่ือง และอุตสำหกรรมชีวภำพเชิงกลยุทธ์ งบประมาณ ถูกโอนกลับท้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณพ.ศ.2563 จ้านวน 1,532,800 
เพ่ือควำมส้ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน คงเหลือ 948,700 บาท 
10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำต้นแบบแผ่นกั นเสียงจำกวัสดุเหลือใช้จำกอ้อย 2,270,000 2,270,000 1,362,000     60.00   ผลกำรด้ำเนินงำน
1. พัฒนาต้นแบบแผ่นกั นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย 2 ต้นแบบ 1.รวบรวมข้อมูล คัดเลือกพื นท่ีและวิเคราะห์ปัจจัยด้านเสียง ได้แก่ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการด้าเนินงานโครงการแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 70 คน    1.บริษัท อู่ทอง ไบโอพาวเวอร์ จ้ากัด จ.สุพรรณบุรี มีความดันเสียง 86.5 dB


   2.บริษัท ศิลามาตรศรี จ้ากัด จ.สุพรรณบุรี มีความดันเสียง  99.6 dB

2.สร้างต้นแบบแผ่นกั นเสียงภายนอกอาคาร โดยมีสัดส่วน ของใบอ้อยร้อยละ ดังนี  
4% ลดเสียงได้ 20.6 dB(A) 6% ลดเสียงได้ 15.8 dB(A) 8% ลดเสียงได้ 17.3 dB(A)
10% ลดเสียงได้ 16.6  dB(A) 
3.สร้างต้นแบบแผ่นกั นเสียงภายในอาคาร  ใบอ้อยร้อยละ 70% ดังนี  
ใช้แรงอัด 150 กก/ลบ.ม ลดเสียงได้ 12.0 dB(A)
ใช้แรงอัด 200 กก/ลบ.ม ลดเสียงได้ 17.1 dB(A)

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพน ้ำตำลทรำย

 เป้ำหมำย
 - อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายมีรายได้จากการลดส่ิงปนเป้ือนในอ้อยได้ไม่น้อยกว่า500 ล้านบาท/ปี

 - อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายมีปริมาณส่ิงปนเป้ือนลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

11. ค่ำใช้จ่ำยในกำรกระบวนกำรวิเครำะห์ส่ิงปนเป้ือนในอุตสำหกรรม 11,157,600 11,157,600 6,600,000     59.15   ผลกำรด้ำเนินงำน
อ้อยและน ้ำตำลทรำย โดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared 1.ออกแบบกระบวนการวิเคราะห์หาปริมาณร้อยละบริกซ์โพล ไฟเบอร์ ซี.ซี.เอส. 
Spectroscopy (NIRs) และส่ิงปนเป้ือน โดยการน้าตัวอย่างอ้อยสับ น้าวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง NIR สุ่มเก็บ

ตัวอย่างอ้อยท่ีเก็บสเปกตรัม น้ามาวิเคราะห์
2. สร้างและพัฒนาสมการวิเคราะห์หาค่า บริกซ์ โพล ไฟเบอร์ ซี.ซี.เอส. ส่ิงปนเป้ือน
และการวัดค่าสเปกตรัม (Spectrum) จากอ้อยสับ ด้วยเทคนิค NIR สามารถน้า
สมการท่ีได้จากโครงการหาค่าส่ิงปนเป้ือนได้ (ค่า RPD ส่ิงปนเป้ือน = 6.28 
สามารถใช้กับงานประกันคุณภาพได้ )
3.อบรมบุคลากรในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  ทั ง 4 ศอภ.
ปัญหำและอุปสรรค
ท่ีปรึกษาประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในการด้าเนินงานช่วงต้นปี 
ท้าให้เกิดความล่าช้าในช่วงต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและส่ิงปนเป้ือนโดยใช้เทคโนโลยี Near
 Infrared  Spectroscopy (NIRs)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. การเผยแพร่ความรู้และแผนแม่บทส้าหรับวิเคราะห์ความหวานในอ้อยสับและ
ส่ิงปนเป้ือนในอ้อย
3. ส่งเสริมศูนย์ภาคและโรงงานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและส่ิงปนเป้ือน
โดยใช้เทคโนโลยี

12. โครงกำรกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์และทดสอบน ้ำตำลทรำย 2,000,000 2,000,000 1,999,377     100      ผลกำรด้ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025 1.จ้างเหมาพนักงานต้าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ ให้แก่ กสต. 

ศอภ.1-4 เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก ในการเป็นศูนย์กลางวิเคราะห์และทดสอบ
คุณภาพอ้อย และน ้าตาลทราย ในแต่ละภูมิภาค
2.จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างเหมา สอบเทียบเคร่ืองมือ ซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์
3.จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ศอภ.1-4 ในหัวข้อ “ การประเมินความ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ” การประกันคุณภาพผลการ
วิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ทดสอบในทางเคมี” โดย รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์  และหัวข้อ 
“ระเบียบและเกณฑ์คุณภาพน ้าตาลทรายในการน้าเข้ามาในประเทศและส่งออกต่าง
ประเทศ”โดย นางวรรณนภา ตุรงค์สมบูรณ์ มีผลส้ารวจความพึงพอใจทั งหมด87.63%
4.การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช้านาญของหน่วยงานภายนอก จากประเทศ
อังกฤษ :LGC Standards Proficiency Testing ท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043
และจัดซื อตัวอย่าง PT น ้าตาลทรายดิบ , น ้าตาลทรายขาว และกากน ้าตาล ของ : 
LGC Standards Proficiency Testing ให้กับ ศอภ.1-4 จ้านวน4ตัวอย่าง/หน่วยงาน
5.สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช้านาญของห้องปฏิบัติการ กสต.ศอภ.1-4
กับหน่วยงานภายนอก LGC Standards Proficiency Testing เข้าร่วมกิจกรรม
 64 รายการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 57 รายการวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 89.06%

13. โครงกำรกำรจัดกำรผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพ
อ้อยโดย

1 ระบบ 37.88 10,000,000 10,000,000 5,910,000     59.10   ผลกำรด้ำเนินงำน
ใช้เทคโนโลยี Smart Farming ต้ำบลนครชุม อ้ำเภอเมืองก้ำแพงเพชร 1.ส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้าร่วมโครงการ ในเขต จ.นครสวรรค์ 
 จังหวัดก้ำแพงเพชร 1 ระบบ และ จ.ก้าแพงเพชร 46 ราย รวมพื นท่ี 14,466 ไร่ แบ่งเป็นขนาดเล็ก 13 ราย 

จ้านวน 23 แปลง พื นท่ีรวม 385 ไร่ ขนาดกลาง 13 ราย จ้านวนแปลง 84 แปลง 
พื นท่ี 1,600 ไร่ และขนาดใหญ่ 20 ราย จ้านวน 389 แปลง พื นท่ีรวม 12,481 ไร่ 
2.ส้ารวจพื นท่ีต้นแบบแปลงสาธิตการใช้เทคโนดลยีการบริหารการจัดการไร่อ้อยแปลง
ใหญ่ ณ ศอภ.2  จ้านวน 11 แปลง 40 ไร่ และสอ.พจ. จ้านวน 7 แปลง 163 ไร่ 
ในการด้าเนินการ Smart farming
3.เก็บข้อมูลพื นท่ีปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
4.ติดตั ง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูก
และค้านวณต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5.อบรมผู้ช่วยการปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการไร่อ้อยผ่านระบบWeb Application
ระหว่างวันท่ี 17-19 มิ.ย.63 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ี
เพาะปลูกเม่ือวันท่ี 20 ก.ย.63 ณ โรงงานน ้าตาลพิษณุโลก โรงงานน ้าตาลทิพย์
ก้าแพงเพชร โรงงาน ้าตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ซูการ์คอร์ปอร์เรช่ัน 
สาขา 3 (รวมผล)
6.อบรมทางด้านการปฏิบัติการโปรแกรมการจัดไร่อ้อย ให้กับเกษตรกร 46 ราย

7.ติดตั ง และจัดท้าต้นแบบแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการบริหารการจัดการไร่อ้อย
แปลงใหญ่ตามหลักการ Smart Farming เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อย (พื นท่ี ศอภ.2) 40 ไร่
สอ.พจ.163 ไร่  ระบบการเตรียมด้วย GPS Tracking  การให้น ้าด้วยโซล่าส้าหรับ
การปลูกอ้อย การส้ารวจพื นท่ีเพาะปลูกด้วยอากาศยานไร้คนขับ

โครงกำรพัฒนำยกระดับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ
อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย
 เป้ำหมำย
 - ข้อมูลสารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถน้าไปใช้ในการบริหารจัดการและ 9 เร่ือง 9 เร่ือง
สนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล จ้านวน 9 เร่ือง
 - อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

ข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
14. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำร 1 ระบบ 5,700,000 5,700,000 3,080,000     54.04   ผลกำรด้ำเนินงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชำวไร่อ้อยแบบดิจิทัล 1.จัดท้าระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จะเปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2563  ตามฤดูกาลการหีบอ้อย จ้านวน 1 ระบบ  
2.จัดท้าระบบการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐใช้ประกอบการพิจารณาการจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อย จ้านวน 1 ระบบ
3.ระบบตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาการรับซื ออ้อยของโรงงานน ้าตาลทรายและ
สถาบันชาวไร่อ้อย จ้านวน  1 ระบบ
4.ฐานข้อมูลชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล จ้านวน 1 ฐานข้อมูล
5.ด้าเนินการทดสอบระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล จ้านวน 500 คน
6.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล
ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบ
ดิจิทัลส้าหรับผู้ดูแลระบบ จ้านวน 5 คน และส้าหรับผู้เก่ียวข้องจ้านวน 100 คน 
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ
1.เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาก Covid-19 ท้าให้การจัดอบรมการท้าสอบระบบ
การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยในช่วงแรก 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. ช่วงเวลาการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและการด้าเนินโครงการในปีงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกัน
3.โครงสร้างฐานข้อมูลของโรงงานน ้าตาลและสถาบันชาวไร่อ้อยมีความแตกต่างกัน

15. ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytic) 1 ระบบ 9,000,000 9,000,000 4,867,500     54.08   ผลกำรด้ำเนินงำน

ส้ำหรับ อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย ระยะท่ี 2  1.ระบบการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
อก. จ้านวน 1 ระบบ หน้าจอเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 ในรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)  Url : http://172.16.3.101/
2.ระบบการให้บริการข้อมูลด้านอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือประกอบการวิเคราะห์
อนาคตส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ส้าหรับผู้บริหาร และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย จ้านวน 1 ระบบ หน้าจอระบบ
การให้บริการข้อมูลด้านอ้อยและน ้าตาลทราย Url : http://172.16.3.103/
3. ฐานข้อมูลท่ีมีการเช่ือมต่อหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอ้อยและน ้าตาลทราย จ้านวน 
5 ฐานข้อมูลพัฒนาโดยใช้ภาษา Python  เพ่ือดึงข้อมูลจากข้อมูลด้านล่างในการ
วิเคราะห์ 
4.ระบบฐานข้อมูลท่ีมีการเช่ือมต่อหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงฐานข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอ้อยและ
น ้าตาลทราย จ้านวน 35 ชุดข้อมูล

 โดยคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  แผนงำนพื นฐำน  �     แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเพ่ือชดเชย 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100 327,477,400       327,477,400     327,477,400     100        ผลกำรด้ำเนินงำน

ส่วนต่ำงรำคำอ้อยขั นต้นและขั นสุดท้ำยฤดูกำรผลิต  - ด้าเนินการเรียบร้อย

ปี 2549/2550           

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล  12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับจัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม



เสร็จแล้ว
ตำมแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

1. โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนย์ทดสอบ 2.2 A 1 1 1.4   -  - 407,674,200     407,674,200      92,417,348       22.67    
ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 2.14 A 5 1 1.4   -  - 9,893,100         9,893,100         4,925,000         49.78    
ในการแข่งขัน
3. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.14 -     1 1.4  -   - 35,522,000       35,522,000       35,471,100       99.86    
4. โครงการสร้างเครือข่ายและการรับรู้ด้านการมาตรฐานเพ่ือยกระดับ 2.14 -     1 1.4  -   - 271,800           271,800           271,800           100.00   
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
5. โครงการการปรับระบบการด าเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐาน 2.14 -     1 1.4   -  - 3,300,000         3,300,000         1,154,958         35.00    
สากล (Eco Sticker)
6. โครงการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.14 -     1 1.4  -  -  -                 -                  -                  -       
7. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accrediation) 2.15 -     1 1.4  -   - 2,737,400         2,737,400         2,737,400         100.00   
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2.15 -     4 4.3  -   - 416,000           416,000           344,370           82.78    

รวมท้ังส้ิน 459,814,500    459,814,500    137,321,976    29.86    

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงำน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

รำยกำรโครงกำร
ควำมสอดคล้อง งบประมำณ (บำท)

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agend
a

แผนฯ 
อก.

แนวทำง
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน

ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม � 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R  แผนงำนบูรณำกำร

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
1. โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 407,674,200    407,674,200    92,417,348   22.67         ผลกำรด ำเนินงำน
ในประเทศไทยและศูนย์ทดสอบยานยนต์  พรบ.โอนคืน  23,191,500 บ
และยางล้อแห่งชาติ
กิจกรรม
1) จัดต้ังส่วนทดสอบยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 1 ห้องปฏิบัติการ            -              -   -         238,574,200    238,574,200    72,242,348   83.33         
    งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ 232,624,200    232,624,200    67,284,015   
    1.1) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ 1 ชุด            -              -   -         18,000,000      18,000,000      -               -              - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
    1.2) ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบ 1 ชุด            -              -   -         37,900,000      37,900,000      -               -              - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
ไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์
    1.3) ชุดทดสอบท่ีน่ัง จุดยึดท่ีน่ัง และพนักพิง 1 ชุด            -              -   -         41,000,000      41,000,000      -               -              - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
ศีรษะส าหรับใช้ในยานยนต์
    1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต 1,212,000        1,212,000        268,660        22.17          
(Dynamic Platform) 
    1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก 772,500          772,500          244,625        31.67          
(Brake Performance)
   1.6) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) 1 สนาม            -              -   -         19,290,000      19,290,000      19,290,000    100.00        
   1.7) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) 1 สนาม            -              -   -         30,300,000      30,300,000      30,300,000    100.00        
   1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบ 1,620,000        1,620,000        -               -              - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
ระบบเบรกมือ  (Park Brake (Test Hill)
   1.9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการ 1,570,000        1,570,000        149,150        9.50           
ยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad)
   1.10) บ ารุงรักษาป่าปีท่ี 4-10 จ านวน 1,234.98 ไร่  จังหวัดตาก 1 รายการ            -              -   -         1,259,700        1,259,700        1,259,680      100.00
   1.11) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake  (Test Hill)) 40,400,000      40,400,000      5,125,500      12.69
   1.12) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง  (Skid-Pad) 39,300,000      39,300,000      10,646,400    27.09

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

นโยบำย Agenda :  A 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับจัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับจัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   งบรายจ่ายอ่ืน
   1.13) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ทดสอบยานยนต์ 4 สนาม            -              -   -         5,950,000        5,950,000        4,958,333      83.33          
และยางล้อแห่งชาติ

2) ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 1 ห้องปฏิบัติการ            -              -   -         169,100,000    169,100,000    20,175,000   11.93         
   งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์
   2.1) ชุดเคร่ืองมือทดสอบแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด            -              -   -         137,750,000     137,750,000     20,175,000    14.65          
   2.2) ชุดเคร่ืองมือทดสอบแบตเตอร่ี 1 ชุด            -              -   -         31,350,000      31,350,000      -               -              - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นโยบำย Agenda :  A 5 การปรับปรุงระเบียบและการให้บริการ
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 1 -           -          -          9,893,100     9,893,100    4,925,000   49.78 ผลกำรด ำเนินงำน

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ระบบ

งบลงทุน 

รายการ : ระบบเช่ือมโยงข้อมูลส าหรับการบูรณาการ

ข้อมูลอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐาน แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  [1 ระบบ]

กิจกรรม

จ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลบูรณาการข้อมูล 4 งวดงาน 1 งวดงาน 1 งวดงาน

อุตสาหกรรมด้านการมาตรฐาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

3. ส่งมอบงานงวดท่ี 2 เม่ือ 24 ส.ค. 63 คณกรรมการตรวจรับงานแล้วเม่ือ

15 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

1. ลงนามสัญญาจ้างเลขท่ี 161/2563 เม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 63

2. ส่งมอบงานงวดท่ี 1 เม่ือ 16 มิ.ย. 63 คณกรรมการตรวจรับงานแล้วเม่ือ

24-มิ.ย.-63

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทำงท่ี 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
3. โครงกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 90 35,522,000      35,522,000    35,471,100    99.86 ผลกำรด ำเนินงำน  พรบ.โอนคืน  3,000,000 บ
กิจกรรม
1) ก าหนด แก้ไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 45 เร่ือง 45 เร่ือง 51 เร่ือง
2) ตรวจเพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,400 3,400 3,064

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
3) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,000 3,000 4,833

 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์
4) การตรวจติดตามผล 1,000 1,000 1,212

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
5) ก ากับดูแลและตรวจติดตามการรับรองคุณภาพ 76 จังหวัด               -               - 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนระดับจังหวัด
6) การพัฒนาผู้ผลิตชุมชน 1,100 คน 1,100 คน 1,137 คน 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง“การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยคุณภาพ

และมาตรฐาน” ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ชลบุรี ผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน  808 คน 
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
เคร่ืองหมาย มผช."  ณ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมจ านวน 109 คน
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การพัฒนาผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สู่กระบวนการรับรองคุณภาพ" ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครปฐม และจังหวัด

7) การจัดการข้อมูลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง - ขอนแก่น  จ านวน 220 คน
8) การจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง  - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเสริมสร้าง
ด าเนินงานการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ความเข้าใจระหว่าง สมอ.หน่วยรับรองระดับจังหวัด และหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ชุมชน (Workshop) ผู้เข้าร่วม 182 คน

ยกเลิก เน่ืองจากงบประมาณถูกน าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)



โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลกำรด ำเนินงำน/
ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ



โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลกำรด ำเนินงำน/
ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

4. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรรับรู้ด้ำนกำรมำตรฐำน 100 271,800          271,800        271,800        100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือยกระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม  พรบ.โอนคืน  873,300  บ
กิจกรรม
1) การสร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐาน 400 คน 400คน 500 คน
2) การสร้างการรับรู้ด้านการมาตรฐาน 15 เร่ือง 15 เร่ือง 19 เร่ือง  -จัดท าคลิปวิดีโอ/อินโฟกราฟฟิกเร่ือง
มาตรฐาน เพ่ือเผยแพร่ผ่าน Facebook
มีผู้เข้าชม

จ านวน 948,448 คน

5. โครงกำรกำรปรับระบบกำรด ำเนินงำนป้ำยข้อมูล 3,300,000       3,300,000      1,154,958     35.00 ผลกำรด ำเนินงำน
ยำนยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
กิจกรรม

จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการปรับระบบการด าเนินงานป้ายข้อมูล 4 งวดงาน 1 งวดงาน 1 งวดงาน

ยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

6. โครงกำรก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรม เน่ืองจากได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เม่ือ 26 ก.พ.63 
1) สัมมนาทางวิชาการเพ่ือจัดท าร่างมาตรฐาน 12 เร่ือง 12 เร่ือง -           ประกอบกับไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเน่ืองจากสถานการณ์
2) สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 
เร่ือง 6 
เร่ือง -           โรคระบาด COVIC-19
3) สัมมนาทางวิชาการเพ่ือพิจารณา
ความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม12 
เร่ือง 0 -            (พรบ.โอนคืน  1,720,000  บ)

- ตรวจรับงานงวดท่ี 1 แล้วเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 และเบิกจ่ายแล้ว

- ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี 80/2563 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :    R แผนงำนพ้ืนฐำน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
                            ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
แนวทำงท่ี 1.4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
             4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

7. โครงกำรรับรองระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน (Accrediation) 100 2,737,400     2,737,400     2,737,400    100.00

เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

1) พัฒนา สร้างและส่งเสริมบุคลากร สมอ.คณะกรรมการสาขาต่างๆ 2/125 2/125 2/125

ประกอบการตรวจสอบรับรอง ผู้ประกอบกิจการ ให้มีศักยภาพเป็นผู้ตรวจ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

ประเมินตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพ

ระบบราชการโดยการถ่ายโอนงานตรวจประเมิน เปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการสาขาต่างๆ วันท่ี 7 ม.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

2 )การสร้างความตระหนักด้านการรับรองระบบงาน/รับฟังความคิดเห็น/ 1/500 - -

เผยแพร่การมาตรฐานโดยจัดงานวันรับรองระบบงานโลก คร้ัง/คน

3) การพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรหน่วยรับรองระบบงาน (AB) 1/50 1/50 1/50

และหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือการลงนามการยอมรับร่วม (MRA) คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

4) การตรวจประเมินด้านการมาตรฐาน 350 คร้ัง 350คร้ัง 667 คร้ัง

5) การรับรองระบบงาน 200 ฉบับ 200ฉบับ 400ฉบับ

8. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน 100 416,000       416,000       344,370       82.78 ผลกำรด ำเนินงำน พรบ.โอนคืน 399,100  บาท

1) พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนา 1/30 0 1/30

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานให้มี คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

2) พัฒนาข้าราชการสายงานหลักด้านการมาตรฐาน เพ่ือสร้างความรู้ 1/31 0 1/31

ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

3) ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน และสัมมนาภายนอก 1/1 0 1/1

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

4) การเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กร 1/30

คร้ัง/คน
ยกเลิก เน่ืองจากงบประมาณถูกน าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ี

ได้รับจัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลกำรด ำเนินงำน  พรบ.โอนคืน  580,000  บาท

3. จัดส่งข้าราชการ จ านวน 1 ราย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษา

1. ฝึกอบพัฒนาให้ความรู้ด้านการมาตรฐานระบบการรับรองมาตรฐานการ

ยกเลิก เน่ืองจากงบประมาณถูกน าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการรับรองระบบงานดิจิตัส

จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ระหว่างวันท่ี 27-28 ม.ค. 63 ณ สมอ.จ านวน 25 ราย

2. สัมมนาผู้ประเมินวิชาการของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการเพ่ือแลก

เม่ือวันท่ี 14 - 15 ก.ย. 63 ณ จังหวัดนครปฐม

อังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) 

1. การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สมอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันท่ี 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 

 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ข้าราชการใหม่ สมอ. จ านวน 30 ราย

2.  การฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Lead Assessor ระหว่างวันท่ี

 20 - 24 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ จ านวน 31 ราย
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



เสร็จแล้ว
ตำมแผน แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากาก 2.2 3 2 2.2 P  -           9,326,500          9,326,500           9,326,500      100.00
ของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 2.2 3 2 2.2 P  -           2,151,300          2,151,300           2,151,300      100.00
ตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
3. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรม 2.2 3 2 2.2 P  -           6,019,300          6,019,300           6,019,300      100.00
เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมขีดความ สามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ุใหม่
4. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 2.2 3 2 2.2 P  -           7,701,500          7,701,500           7,701,500      100.00
การผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0
5. โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to 2.2 3 2 2.2 P  -          11,116,900        11,116,900          11,116,900      100.00
Bio-Plastics Industry)
6. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม 2.2 3 2 2.2 P  -           4,650,000          4,650,000           4,650,000      100.00
พลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)
7. โครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบ 2.2 3 2 2.2 P  -           3,201,000          3,201,000           3,201,000      100.00
ทางวิศวกรรม เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิตช้ินส่วนโครงการ
8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 1 2 2.2 P  -           8,435,500          8,435,500           8,435,500      100.00
อัจฉริยะ (Smart Electronics)
9. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.2 3 2 2.2 P  -           5,536,400          5,536,400           5,536,400      100.00
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการ 2.2 3 2 2.2 P  -           4,171,900          4,171,900           4,171,900      100.00
ผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ
11. โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2.2 3 2 2.2 P  -           8,970,000          8,970,000           8,970,000      100.00
 (New S-Curve)
12. โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนเพ่ือรองรับ 2.2 3 2 2.2 P  -           4,813,000          4,813,000           4,813,000      100.00
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
13. โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ 2.2 3 2 2.2 P  -           4,767,300          4,767,300           4,767,300      100.00
อุตสาหกรรมอากาศยาน
14. โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารสู่อุตสาหกรรม 4.0  ด้วยการเพ่ิม 2.2 3 2 2.2 P  -           4,195,000          4,195,000           4,195,000      100.00
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในกระบวนการผลิต

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)
รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

จัดสรร
Agenda

แผนฯ 
อก.

แนว
ทำง

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยรอบ 12 เดือน
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เสร็จแล้ว
ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ
จัดสรร

Agenda
แผนฯ 
อก.

แนว
ทำง

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยกเลิก  ได้รับจัดสรร
เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยรอบ 12 เดือน

15.โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 2.2 5 2 2.2 P  -  -          11,230,000        11,230,000           7,861,000        70.00
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
16. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) 2.2 2 2.2  - P  -           3,993,500          3,993,500           2,196,425        55.00
เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0  (ระยะท่ี 2)
17. โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอร่ีใช้งานแล้วส าหรับยานยนต์ 2.2 1 2 2.2  -  - P                     -                      -                       -              -   
ไฟฟ้าในประเทศไทย  (พรบ.โอนคืน 9,168,000 บาท)
18. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) 2.2 2 2.2 P  -  -           4,179,700          4,179,700           1,858,365        44.46
ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
19. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา 2.2 2 2.2 P  -  -           6,900,000          6,900,000           5,520,000        80.00
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
20.โครงการจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2.4 4 2 2.5 P  -  -           2,070,000          2,070,000           1,695,600        81.91
21. โครงการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (Purchasing Managers Index : PMI) 2.14 2 2.1 P  -  -           2,334,600          2,334,600           1,867,200        79.98
22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2.14 2 2.2 P  -  -          25,819,100        25,819,100          20,655,280        80.00
23. โครงการศึกษาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตใน 2.14 1 1.2 P  -  -           3,745,000          3,745,000           1,838,700        49.10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
24. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพ่ือลดการสูญเสีย 2.14 1 1.2 P  -  - 4,255,000          4,255,000         3,320,000          78.03       
สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป

รวมท้ังส้ิน 149,582,500      149,582,500    131,868,170      88.16      
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.2 ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
นโยบำย Agenda : A 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) 
                     : A 3. กำรส่งเสริมภำคกำรผลิตไปสู่ 4.0 
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำรยกระดับผลิตภำพเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ภำคอุตสำหกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล 100.00 9,326,500 9,326,500 9,326,500 100.00
 และกำรน ำกำกของเสียอุตสำหกรรมกลับมำใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 1 : การจัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับ 10 เล่ม 14 14 100
การด าเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 2 : การก าหนดของเสียเป้าหมาย (การคัดเลือก 1 ชุด 1 1 100
ของเสียส าหรับการด าเนินงานโครงการ)
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 3 : การศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลส าหรับ 3 ประเภท/ชนิด 3 3 100
ของเสียเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 4 : การก าหนดผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ 1 งาน 1 1 100
(คัดเลือกโรงงานน าร่อง)
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 5 : การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 5 ราย 5 5 100

ของผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ (โรงงานน าร่อง)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 6 : การเผยแพร่องค์ความรู้และผลส าเร็จจาก 1 ชุด 1 1 100

การด าเนินงานโครงการ

2. โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรม 100.00 2,151,300 2,151,300 2,151,300 100.00
อย่ำงเป็นระบบตำมแนวทำงสำกลและพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรรม
ภำคอุตสำหกรรม
กิจกรรมหลัก 1. จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 14 14 100

กิจกรรมหลัก 2. จัดท าเอกสารและส่ือประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์และ 1 คร้ัง 1 1 100
รับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบการ และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แนวทำงท่ี : 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก 3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 1 1 1 100
ตามแนวทางสากล ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 15 แห่ง หลักสูตร

กิจกรรมหลัก 4. ทวนสอบ (Verify) การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 15 15 15 100
ตามแนวทางสากล ให้แก่สถานประกอบการ จ านวน 15 แห่ง แห่งละ 2 คร้ัง สถานประกอบการ

กิจกรรมหลัก 5. สนับสนุน/ขยายเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมฯ และการประสาน 2 คร้ัง 2 2 100
ความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก 6. ติดตามผลสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2562 30 30 30 100
สถานประกอบการ

3. โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยน ำมำตรฐำนผลิตภำพ 100.91 6,019,300 6,019,300 6,019,300 100.00
และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถนักรบอุตสำหกรรมพันธ์ุใหม่ 
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับ 10 เล่ม 14 14 100

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเป้าหมาย ทีมท่ีปรึกษาเข้าพบ
ผู้บริหารส ารวจสถานประกอบการ ประเมินศักยภาพจัดประเภทนักรบ วินิจฉัย

1 รายการ 1 1 100
กิจกรรมหลัก ประชุมก าหนดแนวทางยกระดับฯ และลงพ้ืนท่ีให้ค าปรึกษาเชิงลึก
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลิตภาพนวัตกรรมอาหารท่ีสอดคล้อง

440 440 456 103.64
Mandays 

กิจกรรมหลัก กิจการท่ีเข้าร่วมโครงการต้องส่งผู้บริหารหรือผู้แทนท่ีมีบทบาทต่อ
การขับเคล่ือนธุรกิจเข้ารับการอบรม 1 หลักสูตร จ านวน 5 วัน อย่างน้อยกิจการละ

120 คน 120 126 105
กิจกรรมหลัก จัดท าองค์ความรู้เพ่ือการยกระดับผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เผยแพร่ผ่าน Food Warrior Application ท่ีพัฒนาในปี 2562 พร้อมน าข้ึนเผยแพร่

8 เร่ือง 8 8 100.00

4. โครงกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็นโรงงำนอัจฉริยะ 112.02 7,701,500 7,701,500 7,701,500 100.00
เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เพ่ือรับสมัคร 5 คร้ัง 5 5 100
สถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู่ 20 กิจการ 20 20 100
ความเป็น Smart Factory
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับ Smart Factory 3 หลักสูตร 3 3 100
และอุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมหลัก สร้างท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 1 หลักสูตร 1 1 100
Smart Factory
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ 120 คน 120 161 134.17
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมทอดความรู้เก่ียวกับการน าหุ่นยนต์และระบบ 100 คน 100 110 110
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานและแสดงผลสัมฤทธ์ิของโครงการ (Show Case)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

5. โครงกำรปฏิรูปผู้ประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพ 104 11,116,900 11,116,900 11,116,900 100.00
(Transformation to Bio-Plastics Industry)
กิจกรรมหลัก 1. จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 14 14 100
กิจกรรมหลัก 2. ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 งาน 1 1 100
กิจกรรมหลัก 3. การให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนา 20 20 20 100
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ สถานประกอบการ

กิจกรรมหลัก 4. จัดท าหลักสูตรและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 300 คน 300 335 111.67
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
กิจกรรมหลัก 5.สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการยกระดับสู่อุตสาหกรรมพลาสติก 150 150 172 114.67
ชีวภาพ คน
กิจกรรมหลัก 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 1 1 1 100
ในการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ งาน
6. โครงกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตในสถำนประกอบกำรเพ่ือเข้ำสู่ 103.33 4,650,000 4,650,000 4,650,000 100.00
อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things) .
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก รับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 12 กิจการ 12 12 100
 หรืออุตสาหกรรมพลาสติกท่ีมีแนวโน้ม การปรับกระบวนการผลิตสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ท่ีมีความพร้อมในการน าระบบ Internet
 of Things มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และท าการคัดเลือกผู้
ประกอบการพลาสติกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 กิจการ
กิจกรรมหลัก ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการ 12 12 12 100
ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือคัดเลือกกระบวนการ/เคร่ืองจักรท่ีจะด าเนินการ Mandays 
ประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things ของแต่ละสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตของเคร่ืองจักร 12 12 12 100
 เพ่ือก าหนดต าแหน่งและปริมาณของอุปกรณ์ส าหรับระบบ Internet of 
Things และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ Internet of Things 
ของแต่ละสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก ด าเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์/เซ็นเซอร์ 12 กิจการ 12 12 100
ในการรับส่ง/ควบคุมของระบบ Internet of Things และอุปกรณ์
สนับสนุนต่าง ๆ ให้สามารถท างานเช่ือมโยงกันได้ เพ่ือให้สถานประกอบการ
สามารถควบคุมการผลิตผ่านระบบ online ได้ (อุปกรณ์เซ็นเซอร์และ

อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 1 ชุดต่อกิจการ)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก ด าเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ส าหรับระบบ Internet 12 กิจการ 12 12 100
of Things และ Wireless Sensor Network กับเคร่ืองจักรท่ีคัดเลือกไว้ใน

แต่ละสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ (อุปกรณ์ wireless 1 ชุดต่อกิจการ)
กิจกรรมหลัก ด าเนินการเช่ือมโยงระบบ Internet of Things 12 12 12 100
กับอุปกรณ์และเคร่ืองจักร

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์หาค่าคอนดิชันท่ีเหมาะสมส าหรับระบบ Internet 12 12 12 100

 of Things ในการท างานร่วมกับเคร่ืองจักร เพ่ือให้สามารถควบคุม

การท างานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของ
สถานประกอบการ ท่ีเข้าร่วมโครงการ และทดสอบและเก็บข้อมูล
การด าเนินงานของระบบ Internet of Things ในการท างานร่วมกับเคร่ืองจักร 

เพ่ือใช้ในการปรับต้ังค่าให้มีความเหมาะสม
กิจกรรมหลัก ปรับต้ังค่าคอนดิชันของระบบ Internet of Things 12 กิจการ 12 12 100
ให้เหมาะสมหลังจากการทดสอบแล้ว พร้อมท้ังท าการทดสอบและ

เก็บข้อมูลซ้ า เพ่ือให้ระบบ Internet of Things สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดความรู้ สอนการใช้งานระบบ Internet of Things 12 กิจการ 12 12 100
 ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อกิจการ

กิจกรรมหลัก เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพ 12 กิจการ 12 12 100
ของสถานประกอบการท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังจากการประยุกต์ใช้ระบบ
 Internet of Things

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 1 งาน 1 1 100

ในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ Internet of Things
7. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยเทคนิค 109 3,201,000 3,201,000 3,201,000 100.00

กำรออกแบบทำงวิศวกรรม เพ่ือควบคุมคุณภำพกำรผลิตช้ินส่วน

กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนิน 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 5 เล่ม 5 5 100
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับ เทคนิคการควบคุม 1 หลักสูตร 1 1 100
ความคลาดเคล่ือนของรูปร่างและขนาด

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถเพ่ิมผลิตภาพ 12 กิจการ 12 12 100

การผลิตด้วยเทคนิคการควบคุมความคลาดเคล่ือนของรูปร่างและขนาด
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการควบคุม 80 คน 80 84 105
ความคลาดเคล่ือนของรูปร่างและขนาด

8. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 107.72 8,435,500 8,435,500 8,435,500 100.00
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก การสัมมนาเปิดตัวโครงการแบบออนไลน์ 100 คน 100 112 112

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมหลัก การออกแบบและพัฒนา IoT Module 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมหลัก การปรับปรุง พัฒนาต่อยอดระบบ Platform กลาง 3 ระบบ 3 3 100
กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ Smart Electronics 8 ผลิตภัณฑ์/ 8 9 112.5
กิจกรรมหลัก การอบรมบุคลากรนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart 
Electronics ( 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รุ่นละ 4 วัน รวม 50 คน)

2 คร้ัง 2 2 100
กิจกรรมหลัก การอบรมยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics (4 รุ่น รุ่นละ 25 คน รุ่นละ 3 

4 คร้ัง 4 4 100
กิจกรรมหลัก การสัมมนาปิดตัวโครงการฯ 100 คน 100 105 105

9. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอุตสำหกรรม 110.80 5,536,400 5,536,400 5,536,400 100.00
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการ และแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า 100 คน 100 101 101
และอิเล็กทรอนิกส์และ ท่ีเก่ียวเน่ือง

กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100 คน 100 101 101
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0 100 คน 100 105 105
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีช้ันสูง 100 คน 100 107 107

10. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 106.81 4,171,900 4,171,900 4,171,900 100.00
กระบวนกำรผลิตอัจฉริยะ สำขำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำอัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับ 10 เล่ม 14 14 100
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 คร้ัง 1 1 100

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบประยุกต์ 120 คน 120 145 120.83
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ท่ีอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 10 10 10 100
ในกระบวนการผลิต ด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือ 10 กิจการ 10 10 100
ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่โครงการฯ และสรุปผลการด าเนินงาน 100คน 100 120 120
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

11. โครงกำรพัฒนำต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 124.54 8,970,000 8,970,000 8,970,000 100.00

กำรแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) .

กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการ และแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140

กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีศักยภาพ
ในการผลิต

9 กิจการ 9 16 177.78

กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมวัสดุเชิงเทคนิค/ต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเชิงเทคนิคสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

36 Mandays 36 53 147.22

กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม บุคลากร
ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

250 ราย 250 267 106.8

กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใน
พ้ืนท่ีส่วนกลาง

2 คร้ัง 2 2 100
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง 1 1 100

กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3 คร้ัง 3 3 100
12. โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วน 110 4,813,000 4,813,000 4,813,000 100.00
เพ่ือรองรับกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ

กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการ และแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก แต่งต้ังคณะท างาน 3 คณะ 3 3 100

กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตร 5 หลักสูตร 5 5 100
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัคร 5 คร้ัง 5 5 100

กิจกรรมหลัก คัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม 260 คน 260 286 110
กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรพลศาสตร์และการออกแบบยานยนต์ ไฟฟ้า 40 คน 40 44 110
กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรระบบขับเคล่ือนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 40 คน 40 47 117.5

กิจกรรมหลัก จัดอบรมระบบบริหารจัดการแบตเตอร่ี 60 คน 60 68 113.33
กิจกรรมหลัก จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 60 คน 60 61 101.67
ไฟฟ้าและผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าก าลัง

กิจกรรมหลัก จัดอบรมวัสดุคอมโพสิตน้ าหนักเบาส าหรับยานยนต์สมัยใหม่ 60 คน 60 66 110

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาหัวข้อท่ีเก่ียวกับยานยนต์สมัยใหม่ 100 คน 100 105 105

13. โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม 109.20 4,767,300 4,767,300 4,767,300 100.00
ยำนยนต์สู่อุตสำหกรรมอำกำศยำน
กิจกรรมหลัก จัดท ารายละเอียดโครงการ และแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 10 14 140
กิจกรรมหลัก การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยาน
และช้ินส่วน

20 คน 20 20 100

กิจกรรมหลัก การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ 20 โรง 20 20 100

กิจกรรมหลัก การให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการในการยกระดับ 130 130 130 100

ศักยภาพ
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ 100 คน 100 106 106
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

14. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมอุตสำหกรรมอำหำรสู่อุตสำหกรรม 4.0 146.53 4,195,000 4,195,000 4,195,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
 ด้วยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรผลิต

กิจกรรมหลัก 1. จัดท ารายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินโครงการ 10 เล่ม 14 14 100
กิจกรรมหลัก 2.ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 คร้ัง 1 4 400
กิจกรรมหลัก 3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานท่ีมีความพร้อม 2 2 2 100

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่องทาง

กิจกรรมหลัก 4. จัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความรู้ 1 1 1 100

และทักษะให้แก่บุคลากรของโรงงานท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร
กิจกรรมหลัก 5. กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึก 35 35 38 108.57
กิจกรรมหลัก 6. จัดท าแผนแนวทางปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 35 35 38 108.57

(Transformation Roadmap to Industry 4.0) สถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก 7. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 35 35 38 108.57

สถานประกอบการ
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.2 ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
นโยบำย Agenda : A 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) 
                         A 5. กำรเช่ือมโยงและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร (Big Data)
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
15.โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ 70.00 11,230,000 11,230,000     7,861,000 70.00 ผลกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม  - การจัดอบรมคร้ังท่ี 2 จะด าเนินการในวันท่ี 15 ตุลาคม 2563  คร้ังท่ี 3 - 5 

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form ท้ัง
แบบรายเดือนและรายปีส าหรับผู้ประกอบการ และบุคลากรใน อก. ให้อยู่ใน

1 ระบบ 1 2 200 จะด าเนินการในช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูล ร.ง. 8  - การจัดสัมมนาจะด าเนินการในช่วง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูล ร.ง. 9 1 ระบบ 1 1.8 180  - อยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน Digital Report


กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเช่ือมต่อระบบ i-industry หรือระบบหน่วยงาน
ภายใน อก. เพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ระบบ 1 1.5 150  - อยู่ระหว่างการทดสอบการเช่ือมโยงระบบสิทธิประโยชน์กับธนาคาร

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกับ i-Industry

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายใน อก. เช่น กรอ. 1 ระบบ 1 1.2 120

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
รายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Report)

1 งาน 1 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาการจัดท ารายงานสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการจัดท ารายงานสถานการ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในรูปแบบ Digital Report

1 ระบบ 1 0

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเช่ือมโยงการให้สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมให้ข้อมูลตามแบบ Single Form อย่าง

1 ระบบ 1 0.3 30

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลให้กับ EXIM Bank และ SMEs Bank

กิจกรรมหลัก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ภายใน อก. ให้มีความรู้ทักษะด้านการใช้ระบบ Big Data

5 คร้ัง 5 1 20 ปัญหำอุปสรรค

กิจกรรมย่อย จัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ี สศอ. ระดับผู้ดูแลระบบ  -

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี สศอ. ระดับผู้ใช้งานท่ัวไป 1 คร้ัง 1 0

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาช้ีแจงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานภายใต้โครงการให้
เป็นท่ีรู้จัก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ

1 คร้ัง 1 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาใน กทม.

    -จัดสัมมนาใน กทม.

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

แนวทำงท่ี : 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

16. โครงกำรศึกษำแผนภำพอนำคตของภำคอุตสำหกรรม 100 3,993,500 3,993,500 2,196,425 55.00 ผลกำรด ำเนินงำน
(Industry Foresight) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0  เก็บรวบรวมข้อมูลแนวทาง วิธีการท่ีใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงาน

 (ระยะท่ี 2) ท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าแผนภาพอนาคต (Foresight) จากผู้เช่ียวชาญนานาชาติ

กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) 80 ฉบับ 10 10 100 ด้านการจัดท าแผนภาพอนาคต (อยู่ในระหว่างปรับปรุงรายงาน)
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 (Progress Report I) 10 เล่ม 10 10 100 1. การประชุมเพ่ือสรุปผลและแนวนโยบาย/ แผนการด าเนินการของกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 2 อุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 
2. สัญญาส้ินสุดในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 (ด าเนินการ 8 เดือน) โดยเหลือ
กิจกรรมท่ีก าลังด าเนินการเพ่ือส่งงานงวดท่ี 4 (งวดสุดท้ายส่งภายในวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2563 (240 วัน นับจากลงนามในสัญญา)) ได้แก่
  1) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าภาพอนาคต 
(Foresight)  
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี  2) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 
1 อุตสาหกรรม/ วัน อุตสาหกรรมละ 50 คน 

17.โครงกำรพัฒนำต้นแบบกระบวนกำรจัดกำรแบตเตอร่ีใช้งำนแล้ว ผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย  พรบ.โอนคืน  9,168,000 บาท
18. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรยกระดับผลิตภำพและสร้ำงมูลค่ำ 27.27 4,179,700 4,179,700 1,858,365 44.46 ผลกำรด ำเนินงำน
(Value creation) ของภำคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ การด าเนินกิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อไป

ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล 1. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก ก าหนดแนวคิดในการศึกษา แผนการด าเนินงานโครงการ 1 งาน 1 1 100    1) ศึกษาโอกาสทางการตลาดและความพร้อมของผู้ประกอบการ
และทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง    2) ก าหนดกลุ่มช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมหลัก ศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 1 งาน 1 1 100    3) ประเมินศักยภาพองค์กร 
และดิจิทัลของโลกและของประเทศไทย และโอกาส รวมท้ังแนวทาง    4) จัดท าแผนท่ีเทคโนโลยีน าทางในกรอบเวลา 10 ปี
ในการขยายตลาดการใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล เพ่ือยก 2. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ    1) จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ    2) จัดเวทีความร่วมมือผู้เช่ียวชาญ 
กิจกรรมหลัก ศึกษาตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบ 1 งาน 1 1 100    3) จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ 
อัตโนมัติและดิจิทัล ท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างน้อย    4) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

3 ประเทศ(เช่น โครงสร้างอุตสาหกรรม นโยบาย มาตรการและกฎระเบียบ) 3. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ และเบิกเงินงวดท่ี 3 และ 4
กิจกรรมหลัก ศึกษาโอกาสทางการตลาดและความพร้อมของผู้ประกอบการ 1 งาน 1 update 
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
กิจกรรมหลัก ก าหนดกลุ่มช้ินส่วน/ผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 1 งาน 1 update 
และดิจิทัล ท่ีประเทศไทยควรมีการส่งเสริมในอนาคต
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพองค์กรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี 1 งาน 1 update 
เป้าหมายรวมถึงบ่งช้ีกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาข้ึนภายในประเทศ 
และกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องรับการถ่ายทอด (Technology Acquisition)
จากประเทศเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก จัดท าแผนท่ีเทคโนโลยีน าทาง (Technology Roadmap) ใน 1 แผน 1 update 
กรอบเวลา10ปี หรือท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผลักดันการด าเนินการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Center of Robotic Excellence 
(CoRE) และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมหลัก จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานในขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยี 2 2 0
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล รวมถึงแนวทางความร่วมมือ คร้ัง
และสนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเหมาะสมระหว่างไทยกับประเทศเป้าหมาย 
เพ่ือสร้างกลไกการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล และกลไก
การบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมหลัก จัดเวทีความร่วมมือของผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ 1 1 0
และเอกชนอย่างบูรณาการ ท่ีครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ด้านเทคโนโลยี คร้ัง
ด้านการตลาด ด้านการลงทุน ด้านสังคมและแรงงาน ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือ Consortium 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฯ ของไทยท่ีเป็นรูปธรรม
กิจกรรมหลัก จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจ 1 1 0
อุตสาหกรรม ศูนย์เครือข่าย Center of Robotics Excellence คร้ัง
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท า Technology Roadmap
กิจกรรมหลัก จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ท่ีจะสร้างความตระหนักและความเข้าใจ 2 2 0
ต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ในการใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล เพ่ือพัฒนา คร้ัง
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังจัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม
19. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำน 31.67 6,900,000 6,900,000 5,520,000 80.00 ผลกำรด ำเนินงำน   (พรบ.โอนคืน  241,400 บาท)
บูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 7,141,400 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
กิจกรรมหลัก จัดท า/ทบทวนตัวช้ีวัดในระดับต่างๆ และการประเมินผล 1 1 1 100 เดือนธันวาคม 2563 ตามสัญญาจ้าง และคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รายงาน ในงวดสุดท้ายได้ในเดือน ธ.ค. 63
กิจกรรมหลัก ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ สศอ. ภายใต้แผนงาน 5 5 2 40
บูรณาการฯ ปี 2563 เป็นรายเดือน และ รายไตรมาส ข้อมูล
กิจกรรมหลัก ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ หน่วยงานอ่ืน ภายใต้ 2 2 1 50
แผนงานบูรณาการฯ ปี 2563 เป็นรายไตรมาส ข้อมูล
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ
จัดสรร

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ประเมินผลส าเร็จของโครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 1 1 0 ปัญหำอุปสรรค
ในมิติต่างๆ ท้ังรายโครงการ รายหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนการ รายงาน สืบเนืองมาจากการอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ 2563 ล่าช้ากว่าปกติ 
ประเมินความส าเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ในภาพรวม ท าให้โครงการต้องท าสัญญาจ้างท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงานข้ามปีงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก จัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเช่ือมโยงแผนงาน 1 1 0 ท าให้ประสบปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ีข้ามปีงบประมาณ
บูรณาการฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2566 รายงาน ซ่ึงไม่สามารถรายงานผลในระบบได้  เน่ืองจากตัวระบบติตตามยังคงอ้างอิง
กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ 100 ฉบับ 100 0 ปีงบประมาณตามปกติ ท าให้ไม่มีพ้ืนท่ีในการรายงานผลข้ามปีงบประมาณ
(Procedure) ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
กิจกรรมหลัก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมบุคลากร 80 คน 80 87 108.8
ท่ีเก่ียวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงำนบูรณำกำร

2.4 ด้ำนพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 2 : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
แนวทำงท่ี 2.5 : บูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
20.โครงกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 61.61 2,070,000 2,070,000 1,695,600 81.91 ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กิจกรรมหลัก การจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเดือนพฤศจิกายน 2563
กิจกรรมย่อย รวบรวมและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและผลการศึกษา 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงพ้ืนท่ี โอกาสและปัญหา/อุปสรรค 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดท า (ร่าง) แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ภาพรวม และรายพ้ืนท่ี

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 10 10 10 100 ปัญหำ-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ภาพรวม และรายพ้ืนท่ี

1 1 0 1. กิจกรรมจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม

กิจกรรมย่อย จัดท าแนวทางการด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในภาพรวม 
และรายพ้ืนท่ี

1 1 0 และรายพ้ืนท่ี ด าเนินการในเดือน กันยายน 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมย่อย จัดท าแนวทางและกลไกการขับเคล่ือนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 1 0  โดยมีตัวช้ีวัด คือ การจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 แผน 

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาสัมภาษณ์ 5 5 5 100 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 2. กิจกรรมจัดท าแนวทางการด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในภาพรวม

กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เก่ียวข้อง

5 5 5 100 และรายพ้ืนท่ีด าเนินการในเดือน กันยายน 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมหลัก การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน 8 8 5 62.5 โดยมีตัวช้ีวัด คือ การจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 แนวทาง
กิจกรรมย่อย การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน  (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด
กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษา 10 10 10 100 3. กิจกรรมจัดท าแนวทางและกลไกการขับเคล่ือนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาข้ันต้น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด าเนินการในเดือน ต.ค.63 จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาข้ันกลาง 10 10 10 100    โดยมีตัวช้ีวัด คือ การจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 แนวทาง

กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 10 10 0 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด
    -รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 4. กิจกรรมการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด าเนินการในเดือน ก.ย.2563 จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563
 โดยมีตัวช้ีวัด คือ การจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3 ความคืบหน้า
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

นโยบำย Agenda :  A4. กำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนท่ี
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย Agenda : A 5. กำรเช่ือมโยงและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร (Big Data)
แผนปฏิบัติรำชกำร อก. ท่ี 1 : กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของภำคอุตสำหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
                           ท่ี 2 : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
แนวทำงท่ี 1.2 : พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
            2.1:  ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

            2.3 : ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม


แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
21. โครงกำรจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (Purchasing Managers 66.67 2,334,600     2,334,600     1,867,200     79.98 ผลกำรด ำเนินงำน
Index : PMI)  อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดสัมมนา
เร่ือง “ข้อมูลอุตสาหกรรม (Single Form) 

กิจกรรมหลัก ส ารวจและติดตามข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) 3200 2400 2400 100 ทันสถานการณ์ และการประเมินตนเอง (Self-Declaration) ใครใช้ ใครได้”
ภายใต้
ของโรงงานอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง ชุด โครงการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (Purchasing Managers Index : PMI)
กิจกรรมหลัก ประเมินผลหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) 8 คร้ัง 6 6 100 จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563
ภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) กับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ช้ัน 17 โรงแรมใบหยก สกาย โฮเทล 
 (Manufacturing Production Index: MPI) หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเหมาะสม กรุงเทพมหานคร
และเปรียบเทียบได้
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และ 8 คร้ัง 6 6 100
จัดท ารายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้มากรอกข้อมูลดัชนี 8 คร้ัง 6 6 100
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ออนไลน์ ปัญหำอุปสรรค
กิจกรรมหลัก จัดประชุม/สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาและ 1 คร้ัง 1 0  -
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการกรอกข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ ข้อเสนอแนะ
(PMI) ออนไลน์  -
กิจกรรมหลัก จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่าย 1 คร้ัง 1 0
จัดซ้ือ (PMI) ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

  

               2.2 :  ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 65.47     25,819,100    25,819,100     20,655,280 80.00

   1.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมอำหำร 56.33 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน

 ปีงบประมำณ 2563
กิจกรรมหลัก พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมีรูปแบบการ 1 1 0 1. กิจกรรมหลัก  พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้อง บริการเพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี ด าเนินการในเดิอน ต.ค.- พ.ย.63

กับเน้ือหา รายงาน และข้อมูล จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63
   

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหาร 8 เร่ือง 8 8 100  โดยมีตัวช้ีวัด คือ การปรับปรุงรูป 1 ฐาน ซ่ึงเป็นไปตามแผน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ส่งออกอาหารไทยรายเดือน 2. กิจกรรมหลัก  จัดท าข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด าเนินการในเดิอน
กิจกรรมย่อย รายงานแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัย 8 เร่ือง 8 8 100  ต.ค.- พ.ย.63 จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63


อุตสาหกรรมอาหาร รายเดือน     โดยมีตัวช้ีวัด คือ รายงาน  17 ฉบับ  ซ่ึงเป็นไปตามแผน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation Report) 3 เร่ือง 3 3 100 3. กิจกรรมหลัก  พัฒนาฐานข้อมูล ด าเนินการในเดิอน ต.ค.- พ.ย.63 จะแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อย เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) 6 เร่ือง 6 10 166.67 ในเดือน พ.ย.63

กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 เร่ือง 3 3 100     โดยมีตัวช้ีวัด คือ รายงาน  4 ฉบับ  ซ่ึงเป็นไปตามแผน
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report) 8 เร่ือง 8 7 87.5 4. กิจกรรมหลัก  Site visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา ด าเนินการ
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) 8 เร่ือง 8 7 87.5 ในเดิอน ต.ค.- พ.ย.63 จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63
กิจกรรมย่อย สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 32 เร่ือง 32 28 87.5     โดยมีตัวช้ีวัด คือ เย่ียมโรงงาน 2 โรง ซ่ึงเป็นไปตามแผน
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหาร 2 เร่ือง 2 2 100 5. กิจกรรมหลัก  จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ด าเนินการในเดิอน ต.ค.- พ.ย.63
และมาตรการการค้า (Early Warning)  จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63
 
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหาร 32 เร่ือง 32 28 87.5     โดยมีตัวช้ีวัด คือ  รายงานกลยุทธ์ 1 เร่ือง ซ่ึงเป็นไปตามแผน
ของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News) 6. กิจกรรมหลัก  สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมย่อย รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายพ้ืนท่ี 2 เร่ือง 2 1 50 ด าเนินการในเดิอน พ.ย.63 
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) 16 เร่ือง 16 14 87.5     โดยมีตัวช้ีวัด คือ สัมมนา 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามแผน
กิจกรรมย่อย  ข่าวนวัตกรรม (Innovation Corner) 16 ฉบับ 16 14 87.5 7. กิจกรรมหลัก  ติดตามประเมินผล ด าเนินการในเดิอน พ.ย.63 จะแล้วเสร็จ
กิจกรรมหลัก พัฒนำฐำนข้อมูล ในเดือน พ.ย.63
   
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Food Directory (เพ่ิมรายช่ือผู้ประกอบการใหม่ 300 300 300 100     โดยมีตัวช้ีวัด คือ ประเมินผลการติดตาม 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามแผน
จ านวน 300 ราย)
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Sector Databank 2 เร่ือง 2 1 50
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Sector Databank 4 เร่ือง 4 7 175
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Industry Overview 1 1 1 100
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Market Intelligence 8 เร่ือง 8 7 87.5
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Market Intelligence (ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 3 ฉบับ 3 2 66.67
อาหารของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (Global Food Industry Profile)

156





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Law & Regulations 1 1 0
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Technology 1 1 0
กิจกรรมหลัก Site visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา 5 โรง 5 3 60
กิจกรรมย่อย Site visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา
กิจกรรมหลัก จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 1 1 0
กิจกรรมย่อย จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์
กิจกรรมหลัก สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 1 1 0
กิจกรรมย่อย สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 2 ฉบับ 2.00     1 50
กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผล
   1.2 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 100 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก วางแผนการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ 1 คร้ัง 1 1 100 พ.ศ. 2563 ส้ินสุดการด าเนินโครงการวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 
ทุติยภูมิท้ังในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี
 
กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการด าเนินงาน 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 คร้ัง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 8 คร้ัง 8 7 87.5 2. รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 ฉบับ

กิจกรรมย่อย การปรับปรุง/เพ่ิมเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ 3. ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวมและบรรจุภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 2 ฉบับ 2 2 100 อย่างล่ะ 1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 2 ฉบับ 4. สรุปข่าวสารความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 30 ข่าว

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน 8 ฉบับ 8 ฉบับ 8 7 87.5 5. ปรับปรุงเว็บไซต์ บ ารุงรักษาฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 คร้ัง

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 0  6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ จ านวน 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 8 ฉบับ 8 ฉบับ 8 7 87.5
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 8 ฉบับ 8 ฉบับ 8 7 87.5
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นท่ีน่าสนใจ 1 ฉบับ 1 0
ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ฉบับ
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดท าข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคล่ือนไหว 240 ข่าว 240 210 87.5
ท้ังในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ
กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมหลัก จัดหาฐานข้อมูลของท้ังในและต่างประเทศท่ีเก็บข้อมูลเก่ียวกับ 1 1 1 100
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุงฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ฐานข้อมูล
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย บ ารุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ 8 คร้ัง 8 7 87.5
สืบค้น ข้อมูล ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บ ารุงรักษาฐานข้อมูล และเพ่ิม 1 คร้ัง 1 1 100
ประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมย่อย บ ารุงรักษาฐานข้อมูล ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง 8 คร้ัง 8 7 87.5
กิจกรรมหลัก เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นท่ีรู้จัก 1 คร้ัง 1 1 100
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นท่ีรู้จัก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์จากการใช้งานจริงของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลท่ัวไปกิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และน า 2 คร้ัง 2 1 50
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเน่ือง
  1.3 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟช่ัน 100 1,900,000 1,900,000 1,520,000     80.00  ผลกำรด ำเนินงำน
(อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้ำ 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการด าเนินงาน 1 1 1 100  กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟช่ันให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมย่อย วางแผนการด าเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย)
กิจกรรมย่อย 2) ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-น าเข้า (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและคร่ืองประดับ)

24 24 27 112.5 1. กิจกรรมย่อย : 3 ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 จะแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อย 3) ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 24 24 22 91.67 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ 3 ข้อมูล
เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและคร่ืองประดับ) 2. กิจกรรมย่อย : 4 ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน ด าเนินการในเดือน
กิจกรรมย่อย 4) ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ ตุลาคม 2563 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวน

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า และอัญมณีและเคร่ืองประดับ) 24 24 22 91.67 ข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน 3 ข้อมูล
กิจกรรมย่อย 5) ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & 3. กิจกรรมย่อย : 5 ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ด าเนินการ

Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry 3 3 2 66.67 ในเดือนตุลาคม 2563 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ 

กิจกรรมย่อย 6) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ จ านวนข้อมูล Thailand Industrial Profile 1 เร่ือง
เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนังและรองเท้า และอัญมณีและเคร่ืองประดับ) 19 19 17 89.47 4. กิจกรรมย่อย : 6 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 
กิจกรรมย่อย 7) ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ

จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูล

และเคร่ืองนุ่งห่ม 8 8 7 87.5 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 ข้อมูล

กิจกรรมย่อย 8) ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 8 8 7 87.5 5. กิจกรรมย่อย : 7 ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวฯ ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 จะแล้ว
กิจกรรมย่อย 9) ฐานข้อมูลเตือนภัยส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 8 8 9 112.5 เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูลความเคล่ือนไหวฯ 1 ข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1) ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 9 9 9 100 6. กิจกรรมย่อย : 8 ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมฯ ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563
 เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและคร่ืองประดับ) 9 9 9 100 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูลส่ิงแวดล้อมฯ 1 ข้อมูล
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟช่ันให้อยู่ใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์  (การติดตามความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย 1) ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวแฟช่ัน 2 2 2 100 7. กิจกรรมย่อย : 9 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 

กิจกรรมย่อย 2) ฐานข้อมูล Fashion Link 8 8 7 87.5 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูล

กิจกรรมย่อย 3) ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน 8 8 7 87.5 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 ข้อมูล
กิจกรรมย่อย 1) รายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย ปี 2562/2563 1 1 0 2. กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟช่ันให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมย่อย 2) รายงานสถานการณ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
แฟช่ันภาพรวม และรายอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง

3 3 2 66.67 (การติดตามความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม)

กิจกรรมย่อย 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันผ่านเว็บไซต์
สถาบันฯ

240 240 260 108.33 1. กิจกรรมย่อย : 2 ฐานข้อมูล Fashion Link ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 จะแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อย 4) ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านส่ือ 3 3 2 66.67 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูล Fashion/ Link 1 ข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) 3 3 2 66.67 2. กิจกรรมย่อย : 3 ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 จะแล้ว
กิจกรรมย่อย 5) ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมแฟช่ันในรูปแบบ E-Newsletter 8 8 9 112.5 เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน 1 ข้อมูล
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 3 3 2 66.67 3. กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ
กิจกรรมย่อย ประชุม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟช่ัน (คร้ัง)

1. กิจกรรมย่อย : 1 รายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย จะแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อย ประชุม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟช่ัน (จ านวนคน)

150 150 135 90 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนรายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 2 1 50 2. กิจกรรมย่อย : 2 รายงานสถานการณ์ Fashion Outlook ด าเนินการในเดือน
กิจกรรมย่อย ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ พฤศจิกายน 2563 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ 

จ านวนรายงานสถานการณ์ Fashion Outlook 1 ฉบับ
3. กิจกรรมย่อย : 4 แนวโน้มอุตสาหกรรม Economic Forecast ด าเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัด
คือ จ านวนข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรม Economic Forecast 1 ฉบับ
4. กิจกรรมท่ี 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
1. กิจกรรมย่อย : ประชุม/สัมมนา (จ านวนคร้ัง) ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 
จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนการประชุม/สัมมนา 1 คร้ัง 
ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดเน่ืองจากมีจ านวนการประชุม/สัมมนา ท้ังโครงการรวม 3 คร้ัง
2. กิจกรรมย่อย : ประชุม/สัมมนา (จ านวนคน) ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563
จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา ท้ังโครงการรวม 150 คน
5. กิจกรรมท่ี 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2563
จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนการติดตามและ
ประเมินผล 1 คร้ัง
ปัญหำ-อุปสรรค
-
ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  1.4 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ 48.31 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
ยำงและไม้ยำงพำรำ ปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 8 เดือน 8 7 87.5 1.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ในเดือน ต.ค.63
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63 โดยมีตัวช้ีวัดคือใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง จ านวน 1เดือน
ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง 2. สรุปข่าวเศรษฐกิจ ด าเนินการในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จ
กิจกรรมหลัก ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 240 ข่าว 240 249 103.75 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข่าวเศรษฐกิจ 30 ข่าว
กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจ 3. ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 64 ข่าว 64 63 98.44 ด าเนินการในเดือน ต.ค.63 จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จ านวนข่าว 8 ข่าว
กิจกรรมหลัก การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลไม้ยางพารารายเดือน 8 ฉบับ 8 7 87.5 4. จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือนด าเนินการ
กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 3 ฉบับ 3 2 66.67 ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ 
ไม้ยางพารารายไตรมาส รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน จ านวน 1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 1 ฉบับ 1 0 5. จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส ด าเนินการ
ไม้ยางพารารายปี ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ 
กิจกรรมย่อย จัดท าผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม 8 ฉบับ 8 7 87.5 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส จ านวน 1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย จัดท าบทวิเคราะห์เชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 1 ฉบับ 1 1 100 6. จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี ด าเนินการในเดือน 
กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารระดับสูง 1 ฉบับ 1 1 100 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ รายงาน
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก 1 คร้ัง 1 0 สภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี จ านวน 1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก 7. จัดท าผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม ด าเนินการในเดือน ต.ค.63 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63 โดยมีตัวช้ีวัดคือผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ 1 คร้ัง 1 0 ภาพรวม จ านวน 1 ฉบับ
น าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงเว็บไซต์ 8. จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

และไม้ยางพารา จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.63 โดยมีตัวช้ีวัดคือ จัดสัมมนา จ านวน 1 คร้ัง

9. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ และน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

ไปปรับปรุงเว็บไซต์ ด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จ

ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ ประเมินผลความพึงพอใจ 

จ านวน 1 คร้ัง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  1.5 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล 52.81 1,900,000 1,900,000 1,520,000     80 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 1 update 

กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน โครงการจะแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2563 โดยงานในงวดท่ี 4 (ระยะเวลา 4 เดือน) 
    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 1 ฐาน มีกิจกรรม ดังน้ี
กิจกรรมย่อย สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย 8 8 4 50 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล
    -สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย คร้ัง 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลไทย Update ข้อมูล
กิจกรรมย่อย รายช่ือผู้น าเข้า-ส่งออกรายส าคัญ 1 1 1 100 1.2 สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
    -รายช่ือผู้น าเข้า-ส่งออก คร้ัง 1.3 รายช่ือผู้น าเข้า ส่งออกรายส าคัญ ด าเนินการแล้ว
กิจกรรมย่อย สถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ 11 11 0 1.4 สถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ประเทศส าคัญ 7 ประเทศ
    -สถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ประเทศ ประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 1 update 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ฐาน
    -ฐานข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทย ฐาน 1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 5 เร่ือง
กิจกรรมย่อย งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 12 12 7 58.33 1.7 ข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 120 ข่าว (30 ข่าว/เดือน)
    -จ านวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เร่ือง 1.8 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน Update ข้อมูล
กิจกรรมย่อย ข่าว 240 240 145 60.42 1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ Update ข้อมูล
    -จ านวนข่าว ข่าว 2. การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 1 update 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ฐาน 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 1 1 update 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ด าเนินการแล้ว
    -ฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ฐาน 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 คร้ัง
กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์ 8 8 4 50 2.5 รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน คร้ัง 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์
    -จ านวนรายงาน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 3 2 66.67 สัมมนา ๕๐ คน / Business Relation 1 คร้ัง

    -จ านวนรายงาน คร้ัง การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ด าเนินการแล้ว

กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 1 0 ประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย คร้ัง ตามก าหนดการประชุม
กิจกรรมย่อย รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 8 8 4 50 มีพ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 1 ฐาน
    -จ านวนรายงาน คร้ัง ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 12 เร่ือง
รายช่ือหน่วยงานท่ีน าข้อมูลจากศูนย์
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 1 1 100 วิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก
    -จ านวนรายงาน คร้ัง อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งาน 1 คร้ัง
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 50 1 0 4. การด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ
กิจกรรมย่อย สัมมนา คน 4.1 การประเมินและสรุปความพึงพอใจ 1 คร้ัง
    -ผู้เข้าร่วมสัมมนา

161





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย Business Relation 1 1 0 4.2 การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 คร้ัง 
    -จัด Business Relation คร้ัง 
กิจกรรมย่อย การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 1 1 100
    -จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น คร้ัง 
กิจกรรมย่อย ประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1 1 4 400
    -ประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ัง 
กิจกรรมย่อย พ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 1 1 update 
    -มีพ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ ฐาน 
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 24 24 91 379.17
    -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook เร่ือง ปัญหำ-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย รายช่ือหน่วยงานท่ีน าข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งาน1 1 update -
    -รายช่ือหน่วยงานท่ีน าข้อมูลจากศูนย์วิเคราะหข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งานฐาน ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก การด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 2 2 1 50 -
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจ คร้ัง 
    -มีการประเมินและสรุปการพึงพอใจ
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 1 update 
    -มีการปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ คร้ัง 
  1.6 โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศยำนยนต์ 1,900,000     1,900,000     1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก 1 1 update 
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) ฐาน โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ปีงบประมาณ 2563 ตามสัญญาให้แล้วเสร็จ
    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ 1 ฐาน ภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 โดยเหลือตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) 1 1 update (Final Report) 1 งวดงาน ประมาณเดือนธันวาคม
    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ 1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์) 1 1 update 
    -ข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ 2,190 ราย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิตรถยนต์) 1 1 update 
    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ 30 ราย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) 1 1 update 
    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ 20 ราย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์) 1 1 update 
    -ข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต่างประเทศ 251 ราย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.1 
ผลิต))

8 8 4 50
    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.2 
จ าหน่าย))

8 8 4 50
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แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.3 
จดทะเบียน))

8 8 4 50
    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.4 
มูลค่าส่งออกและน าเข้า))

8 8 4 50
    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้ารถยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์ 
(1.3.2.1 ผลิต))

8 8 4 50
    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์ 
(1.3.2.2 จ าหน่าย))

8 8 4 50
    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์ 
(1.3.2.3 จดทะเบียน))

8 8 4 50
    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์ 
(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและน าเข้า))

8 8 4 50
    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์ 
(1.4.1.1 ผลิต))

1 1 1 100
    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์ 
(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1 1 1 100
    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 
รถจักรยานยนต์ (1.4.2.1 ผลิต))

1 1 1 100
    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 
รถจักรยานยนต์ (1.4.2.2 จ าหน่าย))

1 1 1 100
    -ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (1.5.1 FTA และ อัตราอากร) 1 1 update 
    -ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ 1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.1 มาตรฐาน
ในประเทศ)

1 1 update 
    -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.2 
มาตรฐานต่างประเทศ)

1 1 update 
    -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างประเทศ 1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน (1.7.1 กิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน)

8 8 4 50
    -ข้อมูลกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน คร้ัง
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฎระเบียบ ภาครัฐ (1.8.1 ประกาศกฎระเบียบภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องกับ อุตสาหกรรมยานยนต์)

1 1 update 
    - ข้อมูลประกาศกฎระเบียบภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ 1 ฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ (1.9.1 ข่าวความ
เคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์)

160 160 163 101.88
    -ข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 20 ข่าวต่อ
เดือน

ข่าว
กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรม และ Infographic 1 8 4 50
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน ฉบับ
    -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน เดือนละ 1 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส 3 3 2 66.67
    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ไตรมาศละ 1 ฉบับ ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์ ประจ าปี 1 1 1 100
    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์ ประจ าปี 2562 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 1 2 200
    -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 2562 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic 1 8 5 62.5
    - Infographic จ านวน 1 เร่ืองต่อเดือน เร่ือง
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ข้อมูล 64 64 80 125
กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook คร้ัง
    - การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook 2 คร้ังต่อสัปดาห์
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ 64 64 33 51.56
    -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ัง
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 1 0
    - จัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จ านวน 1 คร้ัง คร้ัง
กิจกรรมย่อย 3.4 การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 1 0
    - การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นจ านวน 1 คร้ัง คร้ัง
กิจกรรมหลัก การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 2 1 50
กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ คร้ัง
    -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการจ านวน 2 คร้ัง
  1.7 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมพลำสติก 97.67 1,900,000     1,900,000     1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมหลัก การวางแผนด าเนินงาน 1 1 2 200
กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการด าเนินงาน แผน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานในแผนการด าเนินงานงวดสุดท้าย 
    -มีแผนการด าเนินงาน สัญญาจะส้ินสุดวันท่ี 13 ธ.ค. 2563
กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูล 3000 300 update 
กิจกรรมย่อย ส ารวจผู้ประกอบการพลาสติกไทยปี 2563 ราย
    -จ านวนผู้ประกอบการไทย
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบพลาสติกสากล 3 3 update 
    -จ านวนผู้ประกอบการสากล ราย
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด 26 26 15 57.69
    -ข้อมูลการตลาด คร้ัง

กิจกรรมย่อย ข้อมูลราคาวัตถุดิบ 8 8 5 62.5
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

    -ข้อมูลราคาเม็ดพลาสติก คร้ัง
กิจกรรมย่อย ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 240 240 150 62.5
    -จ านวนข่าว ข่าว
กิจกรรมย่อย มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎ ระเบียบ 1 1 update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย ข้อมูล FTA ของไทยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 1 1 update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน
กิจกรรมย่อย ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน 80 80 50 62.5
    -จ านวนข่าวในอาเซียน ข่าว
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 80 80 50 62.5
    -จ านวนข่าว ข่าว
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 2 update 
    -จ านวนการปรับปรุงฐานข้อมูล คร้ัง
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลงานวิจัย 1 1 update 
    -จ านวนฐานข้อมูล ฐาน 1
กิจกรรมย่อย อัตราภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑ์พลาสติก 1 1 update 
    -จ านวนฐาน ฐาน
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโครงการอุตสาหกรรมพลาสติกสรุปภาพรวมอุตสาหกรรม 1 1 update 
พลาสติกไทย ท่ีประมวลจากการส ารวจผู้ประกอบการและสถิติต่าง ๆ ฐาน
กิจกรรมหลัก รายงานสถานการณ์ 44 54 25 46.3
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1 1 update 
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 1 update 
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ คร้ัง
กิจกรรมย่อย ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 1 update 
    -จ านวนการประชุม คร้ัง
กิจกรรมย่อย พ่ืนท่ีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ 10 10 5 50
    -จ านวนหน่วยงาน โรงงาน
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Networks 80 80 50 62.5
    -จ านวนข่าวสาร เร่ือง
กิจกรรมย่อย E-Learning 8 3 0
    -จ านวนการอบรม เร่ือง 8 5 62.5
กิจกรรมหลัก การเตือนภัยการคาดการณ์ 8 8 5 62.5
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
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ท้ังปี
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จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรม คร้ัง
กิจกรรมหลัก การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 2 1 50
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจ /สรุปผลการใช้บริการ คร้ัง
กิจกรรมหลัก การจัดส่งรายงานและการเผยแพร่ 10 10 10 100
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาข้ันต้น ชุด
กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 10 10 10 100
    -จ านวนรายงาน ชุด
กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 10 10 10 100
    -จ านวนรายงาน ชุด
กิจกรรมย่อย รายงานฉบับสมบูรณ์ 10 10 0
    -จ านวนรายงาน ชุด
กิจกรรมย่อย บทสรุปผู้บริหารและ CD บันทึกข้อมูล 10 10 0
    -จ านวนรายงาน ชุด
  1.8 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 57.32 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80.00 ผลกำรด ำเนินงำน
เหล็กและโลหกำร 1,520,000
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก 8 8 4 50 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด คร้ัง 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย Update และรายงานความคืบหน้า
    -ข้อมูลการตลาด 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก Update และรายงานความคืบหน้า
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย 1 1 update 1.3 ข้อมูลการผลิต 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย 1 ฐาน ฐาน 1.4 ข้อมูลการตลาด 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก 1 1 update 1.5 ข้อมูลราคา 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก 1 ฐาน ฐาน 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ ด าเนินการแล้ว
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต 8 8 4 50 1.7 ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 200 ข่าว (50 ข่าว/เดือน)
    -ข้อมุลการผลิต คร้ัง 1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 10 งานวิจัย
กิจกรรมย่อย ข้อมูลราคา 8 8 4 50 1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Update และรายงานความคืบหน้า
    -ข้อมูลราคา คร้ัง 1.10 ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Update และรายงานความ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 5 5 5 100 คืบหน้า
    -ข้อมูลการค้าของประเทศส าคัญ ประเทศ 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน Update และรายงานความคืบหน้า
กิจกรรมย่อย ข่าว 400 400 200 50 1.12 ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ Update และ
    -จ านวนข่าว ข่าว รายงานความคืบหน้า
กิจกรรมย่อย งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 18 18 8 44.44 2. การจัดท ารายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม
    -จ านวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เร่ือง 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 1 update 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 คร้ัง
    -1 ฐาน ฐาน 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ด าเนินการแล้ว
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 1 update 2.4 รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์เหล็กต่างประเทศ 1 คร้ัง

    -ฐานข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฐาน 2.5 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย ด าเนินการแล้ว
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 1 update 2.6 รายงานพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System)
    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 ฐาน ฐาน  4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 1 update 2.7 ข้อมูลอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน บทความ 3 ประเทศ
    -ฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/ กฎระเบียบ 1 ฐาน ฐาน 2.8 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส 
กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3 3 2 66.67 รายงานอาเซียนรายไตรมาส 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส คร้ัง 3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

    -จ านวนรายงาน 3.1 การจัดประชุม Forum ใหญ่ 80 คน
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน 8 8 4 50 3.2 การจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 คร้ัง

    -จ านวนรายงาน คร้ัง 3.3 พ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 4 ราย
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 1 1 100 4. การด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ
    -จ านวนรายงาน คร้ัง 4.1 การประเมินและสรุปความพึงพอใจ 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์เหล็กต่างประเทศ 1 1 0 4.2 การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 คร้ัง
    -รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์เหล็ก ต่างประเทศ เร่ือง
กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 1 1 100
    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System) 8 8 4 50
    -จ านวนรายงาน คร้ัง
กิจกรรมย่อย บทความอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 5 2 40
    -บทความอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน ประเทศ
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส 3 3 2 66.67
    -จ านวนรายงาน คร้ัง
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 80 80 0
กิจกรรมย่อย การจัดประชุม Forum ใหญ่ คน
กิจกรรมย่อย การจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 1 1
    -จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น คร้ัง
กิจกรรมย่อย พ้ืนท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 10 10 6 60
    -ผู้ประกอบการสนใจลงโฆษณา ราย
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 40 40 20 50
    -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook เร่ือง
กิจกรรมหลัก การด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 2 2 1 50
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจ คร้ัง
    -มีการประเมินและสรุปการพึงพอใจ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 1 update 
    -มีการปรับปรุงพัฒนาการ แสดงผลหน้าเว็บไซต์ คร้ัง
  1.9 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรม 65.54 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลัก : 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล  - ข้อมูลผู้ประกอบการเดือนพ.ค.-มิ.ย.63 ท่ีเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงข้อมูล จ านวน 31 ราย
กิจกรรมย่อย : 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ 1 1 update ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 9 ราย ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ 12 ราย ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน
 - ฐานข้อมูล ฐาน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 9 ราย และอ่ืนๆ จ านวน 1 ราย โดยรวบรวมจากแหล่งทุตยภูมิ 
กิจกรรมย่อย : 1.2 ข้อมูลการผลิต 8
คร้ัง 8 5 62.5 ได้แก่ กรอ. BOI และกระทรวงพาณิชย์
กิจกรรมย่อย : 1.3 ข้อมูลการตลาด 8
คร้ัง 8 5 62.5  - ข้อมูลการผลิต (ปริมาณการผลิต  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม)/ข้อมูลการตลาด 
กิจกรรมย่อย : 1.4 ข้อมูลการลงทุน 8
คร้ัง 8 5 62.5 (มูลค่าน าเข้า-ส่งออก ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ)/ปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมย่อย : 1.5 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบ 1
ฐานข้อมูล 1 update เดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2563 และ ไตรมาสท่ี 2/2563
กิจกรรมย่อย : 1.6 กรอบเจรจา FTA และอัตราภาษีน าเข้า 1
ฐานข้อมูล 1 update  - ข้อมูลโครงการท่ีได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน ในเดือน พฤษภาคม-
กิจกรรมย่อย : 1.7 ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 1
ฐานข้อมูล 1 update มิถุนายน 2563 จ านวน 25 โครงการ (ชุดสายไฟ หลอดไฟแบบ LED 
กิจกรรมย่อย : 1.8 ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 1
ฐานข้อมูล 1 update และช้ินส่วนส าหรับ HARD DISK DRIVE เป็นต้น)  
กิจกรรมย่อย : 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 2 1 50  - ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย จ านวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ หลอดไฟฟ้า
กิจกรรมย่อย : 10. ข่าวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 80
ข่าว 80 51 63.75 ไส้ทังสเตน และเต้าเสียบและเต้ารับ
กิจกรรมหลัก : 2. การจัดท ารายงานศึกษาบทวิเคราะห์  - ข้อมูลงานวิจัย โดยรวบรวมบทคัดย่อของงานวิจัยเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 
กิจกรรมย่อย : 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายเดือน 8
คร้ัง 8 5 62.5 จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ Smart Farming, Smart Home,Semiconductor, IoT
กิจกรรมย่อย : 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายไตรมาส3
คร้ัง 3 2 66.67  - ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดท าข้อมูลของ Internet of Things (IoT)
กิจกรรมย่อย : 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายปี และภาวะการค้าโลก1

คร้ัง 1 1 100  - ข่าวเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเทคโนโลยี และ ข่าวอ่ืนๆ
กิจกรรมย่อย : 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) 24
คร้ัง 24 15 62.5 ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม โดยมีการรวบรวมเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2563 จ านวน 20ข่าว
กิจกรรมย่อย : 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจ าลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมและการส่งออก16


คร้ัง 16 10 62.5  - รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เดือน พ.ค.-มิ.ย. 63
กิจกรรมย่อย : 2.6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry Profile) 2
เร่ือง 2 1 50  - รายงานการเตือนภัยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมย่อย : 2.7 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีส าคัญ (Country Profile)4 

เร่ือง 4 2 50 เคร่ืองปรับอากาศ และ HDD เดือนมิถุนายน 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 
กิจกรรมหลัก : 3. การเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล  - คาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก น าเสนอในรายงาน
กิจกรรมย่อย : 3.1 จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)2

คร้ัง 2 1 50 สถานการณ์อุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย : 3.2 เว็บไซต์ 1
ระบบ  -  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry profile) ได้จัดท าข้อมูล
กิจกรรมหลัก : 4. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ รายละเอียดของ Smart Home 
กิจกรรมย่อย : 4.1 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 2
คร้ัง 2 1 50  - ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีส าคัญ (Country Profile) 
กิจกรรมย่อย : 4.2 การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1
ระบบ 1 update โดยได้ปรับปรุงข้อมูลของประเทศสาธารณรัฐเช็ก   

 -จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดประชุม 
CEO Forum  1 คร้ัง
 -การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ ได้แก่ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
คร้ังท่ี 1 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  1.10 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมวัสดุ 171.15 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โครงการจะแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2563 ก าด าเนินการในงวดท่ี 4 
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 400 400 update (ระยะเวลา 4 เดือน) มีกิจกรรมดังน้ี
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการ ราย 1.ฐานข้อมูล
    -ข้อมูลผู้ประกอบการ 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ 400 ราย
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต 1 1 0 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 คร้ัง
    -ข้อมุลการผลิต คร้ัง 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาดของไทย 8 8 4 50 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ Update และรายงานความคืบหน้า
    -ข้อมูลการตลาด คร้ัง 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 1 1 update 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Update และรายงานความคืบหน้า
    -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ ฐาน 1.7 ข้อมูลงานวิจัย 10 เร่ือง
กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 1 update 1.8 ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ Update และ
    -ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม คร้ัง รายงานความคืบหน้า
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 1 update 1.9 ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80 ข่าว 
    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฐาน (20 ข่าว/เดือน)
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัย 20 20 10 50 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ Update และรายงาน
    -ข้อมุลงานวิจัย เร่ือง ความคืบหน้า
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการลงทุน 1 1 update 1.11 ฐานข้อมูลระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 คร้ัง (1 คร้ัง/เดือน)
    -ฐานข้อมูลด้านการลงทุน ฐาน 2. รายงานและบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย ข่าว 160 160 148 92.5 2.1 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 คร้ัง
    -จ านวนข่าว ข่าว 2.2 รายงานสถานการณ์รายคร่ึงปี 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 1 update 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ด าเนินการแล้ว
    -ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ ฐาน 2.4 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 16 คร้ัง
กิจกรรมย่อย ข้อมูลระบบเตือนภัย 8 8 4 50 3. การเผยแพร่ น าเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
    -ข้อมูลการเตือนภัยอุตสาหกรรม คร้ัง 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100 คน
กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 3 3 2 66.67 3.2 การจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 คร้ัง
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส รายงาน 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 80 เร่ือง
    -จ านวนรายงาน 3.4 มีพ้ืนท่ี webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ ด าเนินการแล้ว
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายคร่ึงปี 1 1 0 4. การปรับปรุงพัฒนาการน าเสนอข้อมูล
    -จ านวนรายงาน รายงาน 4.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาการน าเสนอข้อมูลน าเข้า-ส่งออก Update
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 1 1 100 และรายงานความคืบหน้า
    -จ านวนรายงาน รายงาน 5. ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ
กิจกรรมย่อย E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 32 32 16 50 5.1 ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ 1 คร้ัง
    -มี E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก คร้ัง 5.2 ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ 1 คร้ัง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ น าเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 100 100 0
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คน
    -ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรมย่อย การจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 1 0
    -จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น คร้ัง
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 160 160 80 50
    -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook เร่ือง
กิจกรรมย่อย พ้ืนท่ี webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ 5 5 48 960
    - Webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ เร่ือง
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาการน าเสนอข้อมูล 1 1 update 
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาการน าเสนอข้อมูลน าเข้า-ส่งออก เร่ือง
    -วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาติดต้ังรูปแบบการนาเสนอข้อมูลนาเข้า-ส่งออก
กิจกรรมหลัก ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 1 1 update ปัญหำ-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ คร้ัง -
    -ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ 2 2 1 50 -
    -ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ คร้ัง 
  1.11 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 1,900,000 1,900,000 1,520,000 80 ผลกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรเพ่ิมผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม (Productivity)
กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุง/ต่อยอด โครงสร้างของระบบและข้อมูล 4 ฐาน 4 4 100 กิจกรรมท่ีจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในส่วนประกอบเดิม (Existing Modules) 1.การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

ประกอบด้วยการปรับปรุงข้อมูลในส่วน Productivity Measurement ให้เป็น 2. การจัดท ากรณีศึกษาท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเพ่ิมผลิตภาพ
ปัจจุบัน  โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ท่ีมีการเผยแพร่ จ านวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 3.การจัดท าบทวิเคราะห์/วิจัยสถานการณ์ด้านผลิตภาพ (Productivity Outlook)
1) ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วน ท่ีเก่ียวกับผลิตภาพ 4. การจัดท าบทวิดคราะห์เก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0
จาก IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 5. รายงานการศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรม
2) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน จาก APO Productivity Databook 6. การจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ให้เจ้าหน้าท่ี สศอ.
3) ข้อมูลผลิตภาพรายสาขาอุตสาหกรรม (Industrial Productivity) เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด
โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส านักงานสถิติแห่งชาติมาท าการประมวลผล และ 
4) ข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)
 โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 (Listed Company) จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มาท าการประมวลผล
กิจกรรมย่อย การรวบรวมข้อมูลโครงการสนับสนุนภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 1 ระบบ 1 1 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/
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จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

2563 ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงผลิตภาพของผู้ประกอบการ (Support Projects)
เพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูลโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ 
โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน 1 ฐาน 1 1 100
(Specialized Consultant) เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ิมเติม รวมท้ัง การปรับปรุงฐานข้อมูล
ท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์ (User Interface) ให้มี 1 คร้ัง 1 update 
ความน่าสนใจ และสามารถเข้าถึงข้อมูลบทวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมท้ัง
เข้าถึงบริการต่าง ๆ (Services) ได้ง่ายข้ึน
กิจกรรมหลัก การเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 2 เร่ือง 2 1 50
กิจกรรมย่อย การจัดท ากรณีศึกษาองค์กรท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
การเพ่ิม ผลิตภาพ (Productivity in Practices) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพได้ จ านวน 2 กรณีศึกษา
กิจกรรมย่อย การจัดท าบทวิเคราะห์/วิจัยสถานการณ์ด้านผลิตภาพ (Productivity 2 เร่ือง 2 1 50
Outlook) เพ่ือให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องรับรู้แนวโน้ม
ของสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับ ผลิตภาพในแง่มุมต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับผลิตภาพของสถานประกอบการและประเทศต่อไป โดยจะมีการ
จัดท าบทวิเคราะห์ จ านวน 2 เร่ือง ในรูปแบบอินโฟกราฟิก
กิจกรรมย่อย การจัดท าบทวิเคราะห์/งานวิจัย/สถานการณ์เก่ียวกับ 2 เร่ือง 2 1 50
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานภาครัฐทราบถึงแนวโน้มหรือสถานการณ์ของ
ภาคอุตสาหกรรมในการปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังหาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยจะมีการ
จัดท า บทวิเคราะห์จ านวน 2 เร่ือง ในรูปแบบอินโฟกราฟิก
กิจกรรมย่อย การจัดท ารายงานการศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรม 
โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ด้านผลิตภาพของประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมา 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงสถานะระดับผลิตภาพ แนวโน้มและทิศทางด้านผลิตภาพของ
ประเทศ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) 
เพ่ือหาแนวทางการขับเคล่ือนผลิตภาพของประเทศในอนาคต

1 เร่ือง 1 update 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) 1 ฐาน 1 1 100
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

อุตสาหกรรม 4.0 ท้ังด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ท่ีต้องการยกระดับองค์กรตนเองสามารถสืบค้นข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายข้ึน
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และจัดอบรมศูนย์สารสนเทศเพ่ือการ 10000 ฉบับ 10000 10000 100
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
(Productivity Intelligence Unit)
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ ในรูปแบบดิจิทัลจะ
มีการจัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter) และจัดส่ง
ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยมีเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 10,000 ฉบับ
กิจกรรมย่อย การรวบรวมข้อคิดเห็นการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 3 คร้ัง 3 0
ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ท่ีเข้ามาใช้ระบบ โดยจะด าเนินการ
ท้ังในรูปแบบการส ารวจออนไลน์ และสอบถามจากผู้ทดลอง ใช้งานใน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการ เพ่ือน าข้อคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ เพ่ือแนะน าการ 1 คร้ัง 1 update 
ใช้งานให้แก่เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนผู้มีส่วน
เก่ียวข้องสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัด
อบรม 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน
กิจกรรมย่อย การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์ 2 คร้ัง 2 1 50
สารสนเทศฯ โดยผู้ใช้งานสามารถประเมินความพึงพอใจได้โดยเข้าในส่วน 
Feedback เพ่ือให้ผู้เข้าใช้งานระบบสามารถประเมินความพึงพอใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้ทันที รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานด้วย
โดยท่ีปรึกษาจะท าการรวบรวมและรายงานผลประเมินความพึงพอใจ จ านวน 2 คร้ัง
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการในกิจกรรมสัมมนา 3 คร้ัง 3 3 100
หรือหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ จ านวน 3 คร้ัง
  1.12 โครงกำรสร้ำงระบบข้อมูลและองค์ควำมรู้ ด้ำนมำตรฐำนระบบ 89.20 1,900,000 1,900,000 1,520,000     80 ผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรและกำรเตือนภัย กิจกรรมจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีดังน้ี
กิจกรรมหลัก มีระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

1 ระบบ 1 1 100 1. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หรือทบทวนการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 คร้ัง

กิจกรรมหลัก มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการและ
กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

5 ฐาน 5 5 100

กิจกรรมหลัก มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หรือทบทวนการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 คร้ัง 1 0

2. การศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค 1 
เร่ือง

3. การจัดท าบทวิเคราะห์ด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค 27 
เร่ือง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือ
กฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค (Best Practices)

1 เร่ือง 1 0

กิจกรรมหลัก มีการจัดท าบทวิเคราะห์ด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือ
กฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค

27 เร่ือง 27 25 92.59 5. การเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ฯ 8 คร้ัง

กิจกรรมหลัก มีการจัดท าการศึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือ
กฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค

1 เร่ือง 1 0 6. การประเมินผลความพึงพอใจเป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้

กิจกรรมหลัก มีการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 3 คร้ัง 3 3 100
กิจกรรมหลัก มีการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

8 คร้ัง 8 6 75

กิจกรรมหลัก มีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการของโครงการ

1 1 0

  1.13 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100 1,000,000 1,000,000 800,000        80 ผลกำรด ำเนินงำน
ซ่อมบ ำรุงและผลิตช้ินส่วนอำกำศยำน
กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมอากาศยาน ได้แก่ 
ข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต, ข้อมูลพ้ืนฐานด้านผู้ประกอบการ, และข้อมูลกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ตลาดโลก (จ านวนเท่ียวบิน/ผู้โดยสารจ าแนกตามภูมิภาค) ฐานข้อมูล 2 เพ่ิมเติมข้อมูลในรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เก่ียวกับศักยภาพของ
    -1ฐานข้อมูล อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานไทย และบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อย 2.1.2 ตลาดโลก (ปริมาณเคร่ืองบินใหม่ และท่ีใช้ในปัจจุบัน จ าแนก
ตามภูมิภาค)

1 1 update 

    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.1.3 ตลาดในประเทศ (จ านวนเท่ียวบิน) 1 1 1 100
    -1 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.1.2 ตลาดโลก (ปริมาณเคร่ืองบินใหม่ และท่ีใช้ในปัจจุบัน จ าแนก
ตามภูมิภาค)

1 1 0

    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.1.5 มูลค่าน าเข้า-ส่งออกไทย จ าแนกตาม HS Code 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.1.6 การลงทุนในประเทศ 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.2.1 ผู้ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ช่ือ ท่ีอยู่ ทุนจดทะเบียน งบการเงิน 
BOI ผลิตภัณฑ์

1 1 update 

    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 

4. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ และเบิกเงินงวดท่ี 4

4. การท าการศึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค 1 
เร่ือง

1. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังน้ี 1)การตลาดและการผลิตของโลก 2)ปริมาณเคร่ืองบินใหม่
และปัจจุบัน 3)สถิติข้อมูลการน าเข้าส่งออก 4) ข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย 5) ข้อมูล
ผู้ประกอบการในประเทศ 6) ฐานข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน

3 จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยาน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย 2.2.2 หน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยาน ช่ือ ท่ีอยู่ ทุนจดทะเบียน งบการเงิน
 BOI ความสามารถซ่อม

1 1 update 

    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.3.1 กฎระเบียบ การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.3.2 กฎระเบียบ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.1.4 ตลาดในประเทศ (ปริมาณเคร่ืองบินใหม่ และท่ีใช้ในปัจจุบัน) 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การศึกษาข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 
จ านวน 1 ฉบับ

1 1 update 

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานของไทย 1 คร้ัง

1 1 0

  1.14 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100 1,019,100 1,019,100 815,280        80 ผลกำรด ำเนินงำน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
กิจกรรมหลัก ออกแบบและจัดท าโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูล 1 1 1 100 กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อไป

เชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รูปแบบการน าเสนอ 1. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 1) ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 2)ฐานข้อมูลเทคโนโลยี 
และก าหนดแนวทาง/แผนด าเนินการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 3) ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเหล่ือนไหวของการพัฒนา
กิจกรรมย่อย 1.1 ออกแบบและจัดท าโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูล งาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4)ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 5) ฐานข้อมูลสถิติ/
เชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รูปแบบการน าเสนอ การน าเข้า-ส่งออกของไทย 6) ฐานข้อมูลมาตรการท่ีเก่ียวข้อง 
และก าหนดแนวทาง/แผนด าเนินการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 7) การจัดท าแบบประเมินเคทโนโลยีในสถานประกอบการ
    -1งาน 2. จัดท าข้อมูลเก่ียวกับ 1)ฐานข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1 1 update 2)การเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล
และระบบอัตโนมัติ 7 ฐาน 3. จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฐานข้อมูล 4. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ และเบิกเงินงวดท่ี 4
    -1 ฐานข้อมูล
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 1 1 update 
ระบบอัตโนมัติ ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเคล่ือนไหว 80 80 25 31.25
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศ เร่ือง 
ท่ีส าคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณืท่ีเก่ียวข้อง
    -80 เร่ือง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1 1 update 
และระบบอัตโนมัติ ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลสถิติน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ้นยนต์ 1 1 update 
และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.6 ฐานข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม 1 1 0
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติท่ีส าคัญ 4 ประเทศ ฐานข้อมูล 
กิจกรรมย่อย 2.7 ฐานข้อมูลมาตรการท่ีเก่ียวข้อง 1 1 update 
    -1ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 2 2 1 50
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดท ารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ ฉบับ 
อัตโนมัติ รายไตรมาส (ไตรมาส 2/2563, ไตรมาส 3/2563)
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดท ารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1 1 0
รายปี และบทวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลกปี 2562 ฉบับ 
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดท าบทวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ 1 1 1 100
 Covid-19 ท่ีมีต่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติของไทย ฉบับ 
กิจกรรมหลัก จัดท าระบบประเมินเทคโนโลยีของสถานประกอบการ 1 1 update 
กิจกรรมหลัก เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลและ 1 1 0
Website ท่ีเก่ียวข้อง งาน 
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์ 1 1 0
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของไทย คร้ัง 
  1.15 โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมชีวภำพ ปี พ.ศ. 2563 100 1,000,000     1,000,000     800,000        80 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage 1 คร้ัง 1 1 100 1. ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage ของอุตสาหกรรม/
กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดโครงสร้าง ชีวภาพ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ เช่ือมโยง และน าเสนอข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของระบบ Bio Innovation Linkage O ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ เช่ือมโยง และน าเสนอข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1 1 0 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ มีระบบ Bio
    -วัดจำกจ ำนวน ระบบใหม่ Innovation Linkage ของอุตสาหกรรมชีวภาพ จ านวน 1 ระบบ
กิจกรรมย่อย ส ารวจและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านชีวภาพในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงข้อมูลส าคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals)1 1 0 2. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านชีวภาพในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    -วัดจำกจ ำนวน ฐานข้อมูล รวมถึงข้อมูลส าคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยครอบคลุม 
กิจกรรมหลัก การสร้างกลไกการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย 1 ระบบ 1 1 100 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เคมีชีวภาพ 
กิจกรรมย่อย จัดท าระบบการขอการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bio Label (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ด าเนินการในเดือน
กิจกรรมย่อย ออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio Label ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย 1 แบบ 1 1 100 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัด
กิจกรรมหลัก อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 1 คร้ัง 1 1 100 คือ มีฐานข้อมูลงานวิจัยด้านชีวภาพในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 0
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ 1 คร้ัง 1 0 3. จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมชีวภาพ ด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จ
ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ การจัดสัมมนา จ านวน 1 คร้ัง
4. ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จะแล้วเสร็จในเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีตัวช้ีวัดคือ การประเมินผลความพึงพอใจ จ านวน 1 คร้ัง

23. โครงกำรศึกษำศักยภำพช้ินส่วนยำนยนต์ไทย เพ่ือเข้ำสู่ห่วงโซ่ 66.67 3,745,000 3,745,000 1,838,700     49.10 ผลกำรด ำเนินงำน
กำรผลิตในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve)
กิจกรรมหลัก : ศึกษาสถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกช้ินส่วนยานยนต์ในการปรับเปล่ียนไปสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย : รวบรวมและศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสถิติท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย : รวบรวมและศึกษาเอกสาร งานวิจัย พร้อมท้ังจัดประชุมหารือ
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือวิเคราะห์และก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีศักยภาพในการปรับเปล่ียนไปสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

 - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ท่ีเป็นท่ียอมรับจาก
ภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์
 / ระบบ

กิจกรรมย่อย : ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการผลิต 
(Process) ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย เพ่ือปรับเปล่ียนไปสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เบ้ืองต้น

1 1 1 100

 - ข้อมูลปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบในหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย : รวบรวมผลลัพธ์จากข้อท่ี 1 2 และ 3 รวมท้ังหารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
ในอุตสาหกรรม และผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ในการปรับเปล่ียนจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) อย่างน้อย 2 อุตสาหกรรม โดยก าหนดเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ
โครงการศึกษาน้ี

2 2 2 100

 - อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีคัดเลือกแล้ว 2 อุตสาหกรรมท่ีมีความเป็นไปได้ท่ี
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนจะปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) งวดสุดท้าย ส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก : ศึกษาโครงสร้างการผลิต การตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กิจกรรมย่อย : • ศึกษาโครงสร้างการผลิต การตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ศักยภาพการแข่งขันและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

 - ผลการศึกษาศักยภาพตลาดของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือใช้ประกอบในการ
สัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย : • วิเคราะห์และก าหนดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์เป้าหมาย โดยเช่ือมโยงเข้ากับห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

 - ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีเช่ือมโยงอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย : • วิเคราะห์และก าหนดแผนท่ีคลัสเตอร์ (Cluster Map) ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์กับหน่วยงาน/อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

1 1 1 100

 - ข้อมูลแผนท่ีคลัสเตอร์ (Cluster Map) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือแสดงความ
เช่ือมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์กับหน่วยงาน/
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูล

กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
พัฒนาช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กิจกรรมย่อย : • จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

 - แผนการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

แผน

 - ข้อมูลจากการจัดการสนทนากลุ่มต่อผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ของประเทศไทยและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 100 ราย

1
ข้อมูล

1 1 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมย่อย : • วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมท้ัง
โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยเพ่ือปรับตัว
เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านแบบจ าลอง Dynamic Diamond Model ของ 
Michael E. Porter จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

1

 - แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทาง 1 0.5 50

กิจกรรมหลัก : ก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
ส าหรับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กิจกรรมย่อย : • จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่อผู้เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ไทย ส าหรับการพัฒนาเพ่ือเข้า
สู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยมุ่งเน้นสร้างแผนกลยุทธ์

1 1 0

กิจกรรมหลัก : จัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ท้ังมาตรการระยะ
ส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว

ข้อมูล

กิจกรรมย่อย : • น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ต่อผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย มาสังเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ท้ังมาตรการระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว

2 2 0

 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายท้ัง 2 อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

กิจกรรมย่อย : • วิเคราะห์และพร้อมท้ังจัดประชุมหารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือก าหนดบทบาทและแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

1 1 0

 - การรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

คร้ัง

กิจกรรมย่อย : • จัดท าประชาพิจารณ์ 1 1 0
 - น าเสนอผลการศึกษา คร้ัง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรร
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

24. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพ่ือ 81.25 4,255,000     4,255,000     3,320,000     78.03 ผลกำรด ำเนินงำน
ลดกำรสูญเสียสินค้ำเกษตรและอำหำรแปรรูป
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล วางแผน เตรียมการด าเนิน 1 ข้อมูล 1 1 100 เน่ืองจากโครงการน้ีในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาจะเสร็จส้ินการด าเนินงานในวันท่ี 22
งานตลอดโครงการ ธันวาคม 2563 ฉะน้ันยังมีบางกิจกรรมท่ีการด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่
กิจกรรมหลัก ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1 ข้อมูล 1 1 100 1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต การตลาด เทคโนโลยีและแนวโน้ม
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ ส าหรับสินค้าเกษตร ความต้องการบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในอนาคตส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
และอาหารแปรรูป แปรรูป 3 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก จัดท าเกณฑ์และประชุมคัดเลือกสินค้าเกษตรและอาหาร 3 3 3 100 2) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภ ัณฑ์ ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูป เป้าหมาย 3 กลุ่ม ผลิตภัฑ์ แปรรูป 3 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต การตลาด 1 ข้อมูล 1 1 100 3) ยุทธศาสตร์และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอร่างยุทธศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวโน้มความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ 4) สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาฯ 
ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป 3 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต การตลาด 1 ข้อมูล 1 1 100
เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโน้มความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่
ในอนาคต ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เปรียบเทียบกับ
บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน 3 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ 3 3 3 100
ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเป้าหมาย 3 กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล
กิจกรรมหลัก จัดท าร่างยุทธศาสตร์และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอ 1 1 0.5 50
ร่างฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับให้เป็นบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ แผน
กิจกรรมย่อย จัดท าร่างยุทธศาสตร์และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอ
ร่างฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับให้เป็นบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่
    -ร่างยุทธศาสตร์ พร้อมแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมหลัก สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ 1 คร้ัง 1 0
และแนวทางขับเคล่ือนเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อย สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
ขับเคล่ือนเชิงนโยบาย
    -เผยแพร่ผลการศึกษา 
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