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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 9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยจําแนกการรายงานผล ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 อก. ท่ี กําหนด        
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย
แผนการปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงจากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง พบวา สวนใหญอยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจายในภาพรวม อก.        
เปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ซ่ึงหนวยงานภาครัฐจะตองเบิกจายไมนอยกวารอยละ 77 ของวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจายรวมท้ังส้ิน 3,876.637 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.82       

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 27.36 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 21.88 

(2) Agenda 2 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (Entrepreneur 4.0 จํานวน           
4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 55.37 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 83.12 

(3) Agenda 3 การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0) จํานวน 7 โครงการ ซ่ึงมี     
ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 46.40 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 32.11 

(4) Agenda 4 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion) จํานวน 5 โครงการ             
ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 44.19 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 40.89 
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(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data) มีโครงหลัก    
ท่ีสําคัญ จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 5.43 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 21.90 

โดยมีการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ
ตามนโยบายที่สําคัญ อก. (Agenda) 5 ดาน จํานวน 27 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูระหวาง           
การดําเน ินงาน และมีผลการเบิกจายในภาพรวมเปนเงิน 335,826,786  บาท (งบประมาณทั้งป 
1,008,774,300 บาท) คิดเปนรอยละ 33.29 ซ่ึงต่ํากวาแผนท้ังปท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ีปรากฏ 

2.2) ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนท่ีระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการ
ดําเนินงานหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณแผนงานฯ ดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น       
30 โครงการ เปนเงิน 131,888,700 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน   
ในภาพรวมอยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจาย     
รวมเปนเงิน 30 ,199,530 บาท คิดเปนรอยละ 22.90         
(ซ่ึงต่ํากวาคาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในไตรมาส 3 ท่ีตอง
เบิกจายรอยละ 77) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 3 หนวยงานมีผล     
การดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนรอยละ 45.67 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 840,494,273 บาท คิดเปน   
รอยละ 54.70 (เปาหมาย 9 เดือน เปนเงิน 1,536,434,116 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 948,083,828 บาท 

(2) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม จํานวน 35 โครงการ รวมเปนเงิน 234,328,300 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 หนวยงานมีผล       
การดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนรอยละ 10.65 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 87,816,391 บาท คิดเปน     
รอยละ 48.72 (เปาหมาย 9 เดือน เปนเงิน 180,263,888 บาท) ซ่ึงคงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 146,511,909 บาท 

(3) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดลอม จํานวน 16 โครงการ รวมเปนเงิน 145,351,800 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 หนวยงานมีผล       
การดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนรอยละ 13.47 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  35,216,000 บาท คิดเปน       
รอยละ 30.95 (เปาหมาย 9 เดือน เปนเงิน 113,800,335 บาท) คงเหลือการเบิกจายเปนเงิน 110,135,800 บาท  

(4) แผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
จํานวน 22 โครงการ รวมเปนเงิน 121,174,100 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 หนวยงานมีผลการดําเนินงานในภาพรวม          
คิดเปนรอยละ 22.44 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 34,217,269 บาท คิดเปนรอยละ 37.37 (เปาหมาย 9 เดือน 
เปนเงิน 91,571,560 บาท) ซ่ึงคงเหลือการเบิกจายเปนเงิน 86,956,831 บาท 
 3. สรุปปญหา/ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 
– 30 มิถุนายน 2563) มีดังนี้  

3.1) ปญหาการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน สงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

3.1.1) การเบิกจายงบประมาณโครงการ  
- เนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีผลบังคับลาชา สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานมีความลาชากวาแผนเบิกจายท่ีหนวยงาน
กําหนด โดยเฉพาะผลการเบิกจายรายการงบลงทุน และการจัดจางท่ีปรึกษาฯ เพ่ือดําเนินงานโครงการฯ 

3.1.2) การดําเนินงานโครงการ/การายงานผล 
- เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีมีการแพรระบาด ทําใหตองยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมจํานวนมาก ไปจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม และทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมเปนไป       
ตามคาเปาหมาย ตัวชี้วัด และการเบิกจายท่ีกําหนดไว อาทิ  

  (1) การจัดประชุม/การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 
 (2) การจัดงานแสดงสินคาของสถานประกอบการ 
 (3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําหรือ coaching ใหกับผูประกอบการท่ี       
เขารวมโครงการ  

- การดําเนินงานโครงการบางรายการของหนวยงานไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากงบประมาณถูกนาํเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- การรายงานผลขอมูลของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ผานระบบสารสนเทศฯ        
มีความลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 
3.2.1) หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

โดยเฉพาะงบลงทุน และรายการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน ท่ีไดกําหนดไว 
3.2.2) ควรนําสื่อเทคโนโลยีสารเทศเขามาปรับใชในกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน เชน การจัดประชุมผาน VDO Conference  แจงเตือนการรายงานผลฯ ผาน Application Line เปนตน 
 
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    จ 



รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

 

สวนท่ี 1 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทํางบประมาณเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ และแผนงานตางๆ  ซ่ึงไดมีการพิจารณาทบทวนเปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน 
ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสําเร็จ ตามหลักเกณฑและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป      
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรระยะ 20 ป เปาหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
เปนตัวตั้ง แลวถายทอดลงสูเปาหมายกระทรวงและหนวยงาน พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง
ใหมีความทาทาย ชัดเจน สะทอน ใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนและประเทศชาติท่ีไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการของกระทรวง ภายใตวิสัยทัศน “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
ของไทย ใหเติบโตไมนอยกวารอยละ 4.6 ภายในป 2565” โดยมีผลการดําเนินงานและผลการใชจาย ดังนี้ 

1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดคาเปาหมายการใหบริการกระทรวง  
      ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)   
  กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของ อก. สอดคลองกับ
งบประมาณของ อก. ท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ ลงในระบบการติดตามและประเมินผล (BB – EvMis) 
โดยมีตัวชี้วัดเปาหมายท่ีสําคัญสอดคลองกับ 3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
และยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมจํานวน 4 คาเปาหมาย 
10 ตัวชี้วัด ซ่ึงไดมีการกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนรายเดือน เพ่ือเสนอใหสํานักงบประมาณทราบ โดยมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม รอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ปรากฏดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานคาเปาหมายการใหบริการ อก. และตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
แผน/ผล หนวย

นับ 
แผน 
ท้ังป 

ภาพรวม ต.ค. 62 – ม.ิย. 63 หนวย 
ผูรับชอบ 

หลัก 
 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด 

แผน 

9 เดือน 
ผล

สะสม 
รอยละ 

 

อุตสาหกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเมือง 
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัด/
พ้ืนท่ี 

15/18 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับ 
    การจัดการอยางถูกตอง 

ลานตัน
ตอป 

1.35 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

0.85 - กรอ. 

3. สถานประกอบการและโรงงานท่ีนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
   ท่ีไดรับจากการถายทอดไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ         
   ในกระบวนการผลติไมนอยกวา 

รอยละ 70 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กรอ. 

พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 

      

4. รอยละของผูประกอบการไดรบัการพัฒนาใหมีการจดัตั้งธุรกิจ 
     หรือขยายการลงทุน 

รอยละ 15 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กสอ. 

 
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    1 



รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

แผน/ผล หนวย
นับ 

แผน 
ท้ังป 

ภาพรวม ต.ค. 62 – ม.ิย. 63 หนวย 
ผูรับชอบ 

หลัก 
 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด 

แผน 

9 เดือน 
ผล

สะสม 
รอยละ 

 

พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล (ตอ) 

      

5. รอยละ 70 ของจาํนวนวิสาหกิจท่ีไดรับการพัฒนามผีลติภาพ 
    เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

รอยละ 10 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กสอ. 

6. รอยละ 70 ของจํานวนวิสาหกิจท่ีไดรับการพัฒนามรีายได 
    หรือมูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กสอ. 

7. รอยละ 30 ของผูเขารับการพัฒนามีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กสอ. 

8. สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขารวม   
    โครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน จํานวนไมนอยกวา 

รอยละ 80 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- กสอ. 

วางรากฐานและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเปาหมาย       

9. ผลิตภาพการผลติของสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
   เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

รอยละ 10 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- สศอ. 

ยกระดับความสามารถการแขงขนัของภาคอุตสาหกรรม       

10. มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน รอยละ 3.5 กําหนดแผน 
ไตรมาส 4 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

- สศอ. 
 

 จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานคาเปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด ในรอบ 
9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) เปรียบเทียบกับเปาหมายแผนการปฏิบัติงาน          
ท่ีกําหนดไว จํานวน 10 ตัวชี้วัด จะพบวาผลการดําเนินงานสวนใหญดําเนินการเปนไปตามแผน และอยูระหวาง
การดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
   

1.2) ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก.   
      ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  

ในปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 
เลมท่ี 12 วงเงินรวมท้ังสิ้น 5,183,798,800 บาท (หาพันหนึ่งรอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพัน
แปดรอยบาทถวน) จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก สปอ. กรอ. กสอ. กพร. สอน. สมอ. และ สศอ. โดยจําแนกเปน
งบประมาณ ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 

ประเภทงบรายจาย งบประมาณ รอยละ 

งบบุคลากร 1,633,653,800 32% 

งบดาํเนินงาน 620,084,700 12% 

งบลงทุน 807,022,000 16% 

งบเงินอุดหนุน 208,161,300 4% 

งบรายจายอ่ืน 1,914,877,000 37% 

จําแนกตามแผนงานงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

 

และตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม       
มีการโอนงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือนําไปตั้งเปนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหา ชวยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบ     

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และปญหา
ภัยพิบัติ ภัยแลง อุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน
หรือจําเปนอ่ืน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 201,996,700 บาท 
(สองรอยหนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนหกพันเจ็ด
รอยบาทถวน) ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม     
มีวงเงินเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจในภาพรวมท้ังสิ้น 
จํานวน 4,981,802,100 บาท (สี่พันเการอยแปด
สิบเอ็ดลานแปดแสนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)  
 ซ่ึงตามมติ ครม. เห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ โดยไดมีการกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม    
ไมนอยกวารอยละ 100 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดกําหนดแผนการเบิกจาย       
ท่ีสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการปรับ
แผนการเบิกจายฯ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  ดังนี้   

ตารางท่ี 2 :  คาเปาหมายการเบิกจาย อก. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณฯ  

เปาหมาย 
การเบิกจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. รัฐบาล อก. 

ภาพรวม 
รอยละ 

 
23.00 

 
12.87 

 
54.00 

 
58.00 

 
77.00 

 
79.97 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจายประจาํ 
รอยละ 

 
28.00 

 
15.13 

 
58.00 

 
60.45 

 
80.00 

 
81.26 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจายลงทุน 
รอยละ 

 
8.00 

 
0 

 
40.00 

 
44.05 

 
65.00 

 
72.59 

 
100.00 

 
100.00 

 

ตารางท่ี 3 : สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. ดังตารางท่ีปรากฏ 
หนวย : ลานบาท  

 

 วงเงิน 
 
 
 

เปาหมาย 
ตามมติ ครม. 

9 เดือน 
 

แผนฯ อก. 
(สงป.) 
9 เดือน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

 
 

การใชจาย รอยละเบิกจาย 

 (PO+เบิกจาย) 
 
 

ท้ังป 
 
 

=(/)*100 

ตามเปาหมาย
มติครม. 
 

=(/)*100 

ตามแผน 
สงป.301 
 

=(/)*100 

ภาพรวม 4,981.8021 3,835.9876 3,983.8822 2,890.113 3,876.637 77.82 97.31 101.06 

รายจายประจาํ 4,237.8832 3,390.3065 3,443.8516 2,781.766 3,361.663 79.32 97.61 99.16 

รายจายลงทุน 743.9189 483.5472 540.0306 108.347 514.974 69.22 95.36 106.50 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 : รอยละการเบิกจายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจายของ อก. ในภาพรวม ไตรมาสท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 : สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. จําแนกรายกรมฯ ดังตารางท่ีปรากฏ 
หนวย : ลานบาท  

  หนวยงาน งบประมาณ พรบ.โอน งบประมาณ เบิกจายจรงิ ผลเบิกจาย รอยละ คงเหลือ 
ที่ไดรับจดัสรร 

ป 2563 
 

(1) 

พ.ศ.2563 หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

9 เดือน 
 (3) 

9 เดือน 
(PO+เบิกจายจริง) 

(4) 

ผลเบิกจาย 
(4)/(2)* 100 

(5) 

งบประ 
มาณ 

 
(2)-(4) 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,183.798 201.996 4,981.802 2,890.113 3,876.637 77.82 1,105.165 
รายจายประจาํ   4,355.317 117.433 4,237.884 2,781.766 3,361.663 79.32 876.221 
รายจายลงทุน 828.481 84.563 743.918 108.347 514.974 8.14 228.944 

1. สํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  1,140.097 59.240 1,080.857 656.871 806.397 74.61 274.460 
รายจายประจาํ   1,024.597 32.663 991.934 646.924 728.121 73.40 263.813 
รายจายลงทุน 115.500 26.577 88.923 9.947 78.276 88.03 10.647 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  555.842 22.720 533.122 257.938 385.759 72.36 147.363 
รายจายประจาํ   473.655 15.970 457.685 251.503 332.825 72.72 124.860 
รายจายลงทุน 82.187 6.750 75.437 6.435 52.934 70.71 22.503 

3. กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม  1,244.857 28.016 1,216.841 671.447 967.056 79.47 249.785 
รายจายประจาํ   1,206.363 27.984 1,178.379 654.241 928.598 78.80 249.781 
รายจายลงทุน 38.494 0.032 38.462 17.206 38.458 99.99 0.004 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  593.683 20.273 573.410 435.271 493.173 86.01 80.237 
รายจายประจาํ   525.228 4.798 520.430 429.260 443.316 85.18 77.114 
รายจายลงทุน 68.455 15.475 52.980 6.011 49.857 94.11 3.123 

5. สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  599.262 13.941 585.321 435.468 538.663 92.03 46.658 
รายจายประจาํ   526.607 1.733 524.874 424.192 492.394 93.81 32.480 
รายจายลงทุน 72.655 12.208 60.447 11.276 46.269 76.54 14.178 

6. สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม  759.679 47.748 711.931 270.020 467.287 65.64 244.644 
รายจายประจาํ   322.549 24.557 297.992 217.532 230.952 77.50 177.604 
รายจายลงทุน 437.130 23.191 413.939 52.488 236.335 57.09 67.040 

7. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  290.378 10.058 280.320 163.098 218.302 77.88 62.018 
รายจายประจาํ   276.318 9.728 266.590 158.114 205.457 77.07 61.133 
รายจายลงทุน 14.060 0.330 13.730 4.984 12.845 93.55 0.885 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
และ กก.สปอ. (กองคลัง)  ขอมูล ณ วนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนภูมิท่ี 2 : รอยละการเบิกจายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจายของหนวยงาน 

 

จากตารางสรุปผลการเบิกจายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจาย รวมท้ังสิ้น 
3,876.637 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.82 ซ่ึงเกินกวาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (กําหนด     
ใหเบิกจาย รอยละ 77) และเม่ือเปรียบเทียบผลการเบิกจายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจายในภาพรวม     
ของหนวยงานในสังกัด 7 หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  
โดยเรียงลําดับจากผลการเบิกจายมากไปหานอยท่ีสุด สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คือ 
สอน. ซ่ึงผลเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ 92.03 รองลงมา คือ กพร. เบิกจายรอยละ 86.01 และลําดับ
ตอไป คือ  กสอ., สศอ., สปอ., กรอ. และ สมอ. ตามลําดับ  
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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สวนท่ี 3 
ปญหาอุปสรรค-ขอเสนอแนะ 

 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 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 มีผลบังคับ

ลาชา สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานมีความลาชากวาแผนเบิกจายท่ีหนวยงานกําหนด 

โดยเฉพาะผลการเบิกจายรายการงบลงทุน และการจัดจางท่ีปรึกษาฯ เพ่ือดําเนินงานโครงการฯ 

 3.1.2) การดําเนินงานโครงการ/รายการงานผล 

- เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          

ท่ีมีการแพรระบาด ทําใหตองยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมจํานวนมาก ไปจนกวาสถานการณ

จะคลี่คลาย ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม และทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมเปนไปตามคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด และการเบิกจายท่ีกําหนดไว อาทิ 

 (1) การจัดประชุม/การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 

 (2) การจัดงานแสดงสินคาของสถานประกอบการ 

 (3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําหรือ coaching ใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ  

 - การดําเนินงานโครงการบางรายการของหนวยงานท่ีกําหนดไวในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - การรายงานผลขอมูลของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ผานระบบสารสนเทศฯ มีความลาชากวา

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 

3.2.1) หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะงบลงทุน 

และรายการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน ท่ีไดกําหนดไว 

3.2.2) ควรนําสื่อเทคโนโลยีสารเทศเขามาปรับใชในกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เชน การจัดประชุมผาน VDO Conference  แจงเตือนการรายงานผลฯ ผาน Application Line  เปนตน 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณโครงการ อก. 

ตามแผนปฏิบัติราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนภารกิจการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda)         
ท่ีสําคัญไว 5 ดาน ประกอบดวย การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย การสงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการไปสู 4.0 การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี การเชื่อมโยงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data) และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ อก. ภายใตวิสัยทัศน 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ใหเติบโตไมนอยกวารอยละ 4.6 
ภายในป 2565” โดยมีผลการใชจายและการดําเนินงานโครงการ จําแนกผลตามการดําเนินงานตามนโยบาย   
ท่ีสําคัญ อก. (Agenda) ตามงบบูรณาการแผนภาคของหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ และตาม
แผนปฏิบัติราชการ อก. ไดดังนี้ 

 

2.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคล่ือน/โครงการ      
ตามนโยบายท่ีสําคัญ อก. (Agenda) 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ        
ตามนโยบายที่สําคัญ อก. (Agenda) 5 ดาน จํานวน 27 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูระหวาง           
การดําเน ินงาน และมีผลการเบิกจายในภาพรวมเปนเงิน 335,826,786  บาท (งบประมาณทั้งป 
1,008,774,300 บาท) คิดเปนรอยละ 33.29 ซ่ึงต่ํากวาแผนท้ังปท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ีปรากฏ  
 

ตารางท่ี 5 : สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามนโยบายท่ีสําคัญ Agenda 5 ดาน 
หนวยงาน : ลานบาท 

หมายเหตุ : วงเงินปรับลดตาม พรบ.โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

(1) Agenda 1 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) จํานวน 6 โครงการ     

ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 27.36 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 21.88 

(2) Agenda 2 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู  4.0 (Entrepreneur 4.0 จํานวน           

4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 55.37 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 83.12 

(3) Agenda 3 การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0) จํานวน 7 โครงการ ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 46.40 และมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 32.11 

(4) Agenda 4 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion) จํานวน 5 โครงการ             

ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 44.19 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 40.89 

(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data) มีโครงหลักท่ีสําคัญ 

จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 5.43 และมีผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 21.90 

แผนภูมิท่ี 3 : ผลการใชจายเงินงบประมาณ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายท่ีสําคัญของ อก. (Agenda) 5 ดาน 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

2.2  รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ                 
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตยุทธศาสตร
จัดสรรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค โดยมีการดําเนินงาน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนงานฯ ดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น     
30 โครงการ เปนเงิน 131,888,700 บาท โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางการดําเนินงาน       
และมีผลการเบิกจายรวมเปนเงิน 30,199,530 บาท คิดเปนรอยละ 22.90 (ซ่ึงตํ่ากวาคาเปาหมายท่ีรัฐบาล
กําหนด ในไตรมาส 3 ท่ีตองเบิกจายรอยละ 77)  ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไดดังนี้  

(1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 
18 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนเงิน 
56,598,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ 
คิดเปนรอยละ 27.98 และมีผลการเบิกจาย     
เปนเงิน 9,289,289 บาท คิดเปนรอยละ 16.41 
(แผนการเบิ กจ าย ไตรมาส 3  เป น เงินรวม 
48,701,300 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (2) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 12 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนเงิน 

75,290,700 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ คิดเปนรอยละ 36.89 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 
20,910,241 บาท คิดเปนรอยละ 27.77 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 63,367,800 บาท) 
 

 

หนวย : บาท 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

2.3  รายงานผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัด อก. จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานในสังกัด อก. จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก สปอ. กรอ. กพร. 
สมอ. กสอ. สศอ. สอน. ไดมีการรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป       
พ.ศ. 2563 สอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ            
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังท่ีปรากฏ 
 
 

2.3.1) สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ในภาพรวม 

หนวย : ลานบาท  

หมายเหตุ : สมอ. และ สศอ. ยกเลิกการดําเนินโครงการยกเลิกการดําเนินงาน รวมจํานวน 2 โครงการ เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

2.3.2)  ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด อก. จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการ อก. 
(1) แผนปฏิบัติราชการ อก.ท่ี 1  การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม       
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเนนงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต     
ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ใหภาคอุตสาหกรรม ตลอดหวงโซ
คุณคา มีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน  

โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 6 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2563 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม พันลาน
บาท 

3,600  
 

2,124 
(ต.ค. 62- มี.ค. 63) 

59 สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑมวลรวม ภาคอุตสาหกรรม 
(RGDP) 

รอยละ 4 -2.5 
(ต.ค. 62- มี.ค. 63) 

-62.5 สศอ. 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 2 1.6 
(ป 61) 

80 สศอ. 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2563 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

4. วิสาหกิจท่ีไดรับการพัฒนาใหมศีักยภาพ สามารถสรางมลูคา
ทางเศรษฐกิจ   

ลานบาท 13,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- กสอ. 

5. จํานวนมาตรฐานสินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เรื่อง 224 174 78.13 สมอ. 

6. จํานวนสถานประกอบการและวิสาหกิจ ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา
ดานมาตรฐาน เพ่ือบทบาทในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ 

ราย 3,420  1,555 64.65 สมอ. 

 

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดที่ 1 - 2 เปนขอมูล GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉล่ียเทากับรอยละ -2.5 โดยไตรมาสที่ 4/2562 เทากับรอยละ -2.2  ไตรมาสที่   
1/2563 เทากับรอยละ -2.7 สําหรับไตรมาสที่ 2/2563 จะมีรายงานในชวง ส.ค. 2563  

  2. ตัวชี้วัดที่ 3  อยูระหวางการรวบรวมขอมูลป 2562 
 3. ตัวชี้วัดที่ 6  มีการปรับลดคาเปาหมาย เนื่องจากปงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหงบประมาณในการจัดสัมมนาถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทําใหตองปรับคาเปาหมาย เหลือ 1,200 ราย      
(จากเดิม 3,420 ราย) ตามที่ไดมีการแจง กยผ.สปอ. 

 

และภายใตแผนปฏิบัติราชการดังกลาว มีโครงการท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน       

85 โครงการ รวมเปนเงิน 1,788,578,100 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 หนวยงานมีผลการดําเนินงานในภาพรวม          

คิดเปนรอยละ 45.67 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 840,494,273 บาท คิดเปนรอยละ 54.70 (แผนการเบิกจาย       

ไตรมาส 3 เปนเงิน 1,536,434,116บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 948,083,828 บาท สรุปไดดังนี้ 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

แผนภูมิท่ี 5 : แสดงสถานะเบิกจายงบประมาณโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 1 

 

  ท้ังนี้ ภายใตแผนฯ มีการดําเนินโครงการใน 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)      
ของหนวยงานในสังกัด อก. จํานวน 7 หนวยงาน สรุปไดดังนี้ 
                1. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 19 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 75,098,500 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 18 โครงการ       
และดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 2 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม       
คิดเปนรอยละ 41.50 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 34,217,819 บาท คิดเปนรอยละ 51.95 (แผนการเบิกจาย   
ไตรมาส 3 เปนเงินรวม 65,869,600 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 40,880,681 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 3 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเปนเงิน 
19,055,800 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจาย 
เปนเงิน 955,800 บาท คิดเปนรอยละ 6.69 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 14,291,900 บาท) 
คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 18,100,000 บาท 
  3. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จํานวน 35 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเปนเงิน 
744,863,800 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 34 โครงการ และดําเนินการเสร็จแลว 
จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 44.68        
และมีผลการเบิกจาย และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 336,937,235 บาท คิดเปนรอยละ 53.67 (แผนการ
เบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 627,737,200 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 407,926,565 บาท 
  4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 4 โครงการ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเปนเงิน 25,230,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 
และดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม     
คิดเปนรอยละ 76.34 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 16,498,721 บาท คิดเปนรอยละ 70.72 (แผนการเบิกจาย
ไตรมาส 3 เปนเงินรวม 23,329,600 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 8,731,279 บาท 
  5. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) จํานวน 16 โครงการ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเปนเงิน 456,931,500 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 15 
โครงการ และดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ใน
ภาพรวม    คิดเปนรอยละ 76.34 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 365,904,116 บาท คิดเปนรอยละ 97.70 
(แผนการเบิกจาย      ไตรมาส 3 เปนเงินรวม 374,510,216 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 91,027,384 บาท 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

  6. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จํานวน 7 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 459,398,500 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ ดําเนินการ
เสร็จแลว จํานวน 2 โครงการ และยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
โดยถูกนําเขา พรบ. โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 1,720,000 บาท 
เนื่องมาจากไดรับงบประมาณรายจายประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ประกอบกับไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนเนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVIC-19 ท้ังนี้มีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ 
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 50.81 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 83,928,172 บาท คิดเปนรอยละ 19.78 
(แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 424,295,600 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 375,470,329 บาท 
  7. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 2 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 8,000,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน          
และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 2,188,300 บาท คิดเปนรอยละ 34.19 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 
6,400,000 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 5,811,700 บาท 
 

(2) แผนปฏิบัติราชการ อก.ท่ี 2  การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
จํานวน 8 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2563 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 5  
 

4.55 91 กรอ./
กนอ. 

2. มูลคาการลงทุนของโรงงานอตุสาหกรรม เปาหมายเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย (S-curve) 

รอยละ 5  
 

- 5.33 - กรอ./
กนอ. 

3. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสม ในการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนท่ี 7 อยูระหวาง
การดําเนินงาน 

- กรอ. 

4. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับบริการดานการสงเสรมิ
อุตสาหกรรม 

ราย 116,950 100,190 85.67 สปอ./ 
กสอ./ 
สมอ./ 

สอน./กรอ. 
5. จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน ไร เพ่ิมข้ึน 

500 ไร 
2,423 484.60 

กนอ. 

6. จํานวนหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการทดสอบคณุภาพ เพ่ือรองรับมาตรฐาน 
4.0 

รายการ 5 3 60 สมอ. 

7. จํานวนหนวยตรวจสอบและรับรองและองคกร กําหนด
มาตรฐานท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

หนวยงาน 230 293 146.5 สมอ. 

8. จํานวนผูเขามาใชบริการขอมูลจากศูนยบริการ ขอมูล
อุตสาหกรรม (IIU) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
(26,976 ราย) 

4.45 
(24,019 ราย 

(ต.ค. 62 - มิ.ย. 63)) 

- สศอ. 

 

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 1 เปนผลมูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น จําแนกหนวยงานคือ กรอ. รอยละ -1.69 และ กนอ. รอยละ 6.24  
  ตัวชี้วัดที่ 6 ที่กําหนดคาเปาหมาย 40 รายการ*  จากคําของบประมาณ ซ่ึง สมอ.ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 รายการ     

โดยอยูระหวางจัดซ้ือจัดจาง ดังนั้นจากงบประมาณที่ไดรับทําให สมอ.ตองปรับคาเปาหมายจาก 40 รายการ เปน 5 รายการ 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

และภายใตแผนปฏิบัติราชการดังกลาว มีโครงการท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน       
35 โครงการ รวมเปนเงิน 234,328,300 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 มีผลการดําเนินงานของหนวยงานในภาพรวม        
คิดเปนรอยละ 10.65 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 87,816,391 บาท คิดเปนรอยละ 48.72 (แผนการเบิกจาย
ไตรมาส 3 เปนเงิน 180,263,888 บาท) ซ่ึงคงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 146,511,909 บาท โดยจําแนกไดดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 6 : แสดงสถานะดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 7 : แสดงสถานะเบิกจายงบประมาณโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 2 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

ท้ังนี้ ภายใตแผนฯ มีการดําเนินโครงการใน 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)     
ของหนวยงานในสังกัด อก. จํานวน 3 หนวยงาน สรุปไดดังนี้ 
                1. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 8 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 43,550,100 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน        
และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 10,106,166 บาท คิดเปนรอยละ 26.48 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงิน
รวม 38,171,833 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 33,443,934 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 6 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเปนเงิน 
49,195,700 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจาย 
เปนเงิน 6,089,995 บาท คิดเปนรอยละ 18.06 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 33,719,600 บาท) 
คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 43,105,705 บาท 
  3. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 22 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 141,582,500 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 21 โครงการ 
และยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาตนแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใชงานแลวสําหรับ
ยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยถูกนําเขา พรบ. โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เปนเงิน 9,168,000 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 71,620,230 บาท คิดเปนรอยละ 66.09 (แผนการ
เบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 108,372,455 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 69,962,270 บาท 

 (3) แผนปฏิบัติราชการ อก.ท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
การดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 ตัวชี้วัด 
และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2563 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จํานวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรบัรองการเปนเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ  
1.2 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แหง 

 
แหง 

 
30 
 

18 

 
32 
 

อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

 
106.67 

 
- 

 
กนอ. 

 
กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดรบัการจัดการ 
2.1 กากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสยีอันตราย 
 
2.2 กากอุตสาหกรรมไมอันตราย 
 

 
ลานตัน/

ป 
ลานตัน/

ป 

 
1.35 

 
17.00 

 
0.85 

 
10.40 

 
62.96 

 
61.18 

 
กรอ. 

 
กรอ. 

3. เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม 
   และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ราย 2,000 
 

 - สปอ. 

4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน ราย 1,500 2,306 153.73 กรอ. 

5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการกํากับดูแล 
   ตามกฎหมาย 

ราย 78,245 37,259 47.62 สปอ./
กรอ. 
สมอ./
กพร. 

หมายเหตุ :  ตัวชีว้ัดที่ 2 มีการปรับคาเปาหมายยอย คือ 2.1 กากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตราย จาก 1.65 ลต./ป เปน 1.35 ลต./ป     
และ 2.2 กากอุตสาหกรรมไมอันตราย จาก 23.35 ลต./ป  เปน 17 ลต./ป      
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

และภายใตแผนปฏิบัติราชการดังกลาว มีโครงการท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน       
16 โครงการ รวมเปนเงิน 145,351,800 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 มีผลการดําเนินงานของหนวยงานในภาพรวม        
คิดเปนรอยละ 13.47 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 35,216,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.95 (แผนการเบิกจาย
ไตรมาส 3 เปนเงิน 113,800,335 บาท) คงเหลือการเบิกจายเปนเงิน 110,135,800 บาท  โดยจําแนกไดดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 8 : แสดงสถานะดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 9 : แสดงสถานะเบิกจายงบประมาณโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 3 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

ท้ังนี้ ภายใตแผนฯ มีการดําเนินโครงการใน 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)     
ของหนวยงานในสังกัด อก. จํานวน 3 หนวยงาน สรุปไดดังนี้ 
                1. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 6 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 49,248,400 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน และมี
ผลการเบิกจาย เปนเงิน 23,093,441 บาท คิดเปนรอยละ 57.72 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 
40,006,800 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 26,154,959 บาท 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 6 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเปนเงิน 
71,873,400 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจาย 
เปนเงิน 1,830,350 บาท คิดเปนรอยละ 3.23 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 56,590,200 บาท) 
คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 70,043,050 บาท 
  3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 4 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 24,230,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน         
และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 10,292,209 บาท คิดเปนรอยละ 59.83 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 
17,203,335 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 13,937,791 บาท 

 (4) แผนปฏิบัติราชการ อก.ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแกผูประกอบการ และประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 
4 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2563 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. การพัฒนาระบบ i-industry เพ่ือใหบริการประชาชน 
   ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ชุดขอมูล เชื่อมโยง 
ขอมูลกับ 
หนวยงาน 
ภายนอก 

อยางนอย 2 
ชุดขอมูล 

2  ชุดขอมูล 
 

ประกอบดวย 
เชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนราษฎร
และขอมูลนิติ

บุคคล 

100 สปอ. 

2. หนวยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมินคณุธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

รอยละ 80 
ของ

หนวยงาน 
ในสังกัด อก. 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- สปอ.  
 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจาํปงบประมาณ 

รอยละ 96 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- สปอ. 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
   ของหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม 

รอยละ 85 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- สปอ. 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

และภายใตแผนปฏิบัติราชการดังกลาว มีโครงการท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการโครงการของในสังกัด อก. มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน       
22 โครงการ รวมเปนเงิน 121,174,100 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 หนวยงานมีผลการดําเนินงานในภาพรวม          
คิดเปนรอยละ 22.44 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 34,217,269 บาท คิดเปนรอยละ 37.37 (แผนการเบิกจาย   
ไตรมาส 3 เปนเงินรวม 91,571,560 บาท) ซ่ึงคงเหลือการเบิกจายเปนเงิน 86,956,831 บาท  โดยจําแนกไดดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 10 : แสดงสถานะดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 

แผนภูมิท่ี 11 : แสดงสถานะเบิกจายงบประมาณโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ท่ี 4 
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รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

ท้ังนี้ ภายใตแผนฯ มีการดําเนินโครงการใน 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)     
ของหนวยงานในสังกัด อก. จํานวน 4 หนวยงาน สรุปไดดังนี้ 
                1. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 17 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 96,357,900 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ       
และดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 2 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม       
คิดเปนรอยละ 46.81 และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 29,576,719 บาท คิดเปนรอยละ 42.20 (แผนการเบิกจาย
ไตรมาส 3 เปนเงินรวม 70,089,460 บาท) คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 66,781,181 บาท 
  2. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จํานวน 3 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเปนเงิน 
21,560,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม อยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการเบิกจาย  
เปนเงิน 4,230,150 บาท คิดเปนรอยละ 21.53 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 19,646,000 บาท) 
คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 17,329,850 บาท 
 3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 1 โครงการ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ รวมเปนเงิน 2,840,200 บาท โดยอยูระหวางการดําเนินงานโครงการ และยังไมมีผลการเบิกจาย    
ในไตรมาสท่ี 3 
  4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จํานวน 1 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมเปนเงิน 416,000 บาท โดยมีการดําเนินงานโครงการเสร็จแลว คิดเปนรอยละ 100 และมีผลการเบิกจาย   
เปนเงิน 410,400 บาท คิดเปนรอยละ 98.65 (แผนการเบิกจายไตรมาส 3 เปนเงินรวม 416,000 บาท) 
คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 5,600 บาท 
 

สรุปผลการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ในภาพรวม จะพบวา จากการ
ดําเนินงานโครงการในภาพรวม จํานวน 158 โครงการ มีผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญอยูระหวางการ
ดําเนินงาน จํานวน 145 โครงการ  คิดเปนรอยละ 91.77 ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 11 โครงการ คิดเปน
รอยละ 6.96  และยกเลิก จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.27 ท้ังนี้ ผลการดําเนินการโครงการสวนใหญ
ดําเนินการลาชากวาแผน เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน   
ท่ีกําหนด   

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ อก. ของหนวยงาน
ดังกลาว เม่ือนํามาเปรียบเทียบโดยใชเกณฑตามมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
ท่ีกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมในไตรมาสท่ี 3 จะตองไมนอยกวารอยละ 77 เปรียบเทียบกับ        
แผนท้ังป ผลปรากฏวาหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจาย (เบิกจายจริงรวมกับผูกพันงบประมาณ) โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอยท่ีสุด สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายมากท่ีสุด และมีผลการเบิกจายเกินกวาแผนท่ีกําหนด คือ สอน. 
ซ่ึงผลเบิกจายโครงการคิดเปนรอยละ 80.08 รองลงมา คือ กพร. มีผลการเบิกจายคิดเปนรอย 51.23 และลําดับตอไป 
คือ สศอ., กสอ., สปอ., สมอ. และ กรอ. ตามลําดับ 
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ
1. คาใชจายในการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ 2.4 4 2 2.3   -  - 5,492,000       4,596,000         59,635          1.30         

2. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยสูเชิงพาณิชย 2.5 2 1 1.2   -  -        4,318,400          3,848,600         724,900        18.84

    ดวยเทคโนโลยีและแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค

3. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลาง 2.5 4 1 1.2   -  -        5,261,600          4,843,700       3,675,000        75.87

    แฟชั่นระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Ethical Textile to High Value-added

    Creation) ระยะที่ 2

4. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและแฟชั่นดวยการออกแบบเชิงสรางสรรค 2.5 4 1 1.3   -  -        2,900,000          2,597,400       2,291,400        88.22

   เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (High Value Textile and Fashion 

   Development) ระยะที่ 2

5. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต 2.5 4 1 1.3   -  -        1,000,000            835,200           21,048          2.52

6. คาใชจายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราในพื้นที่ภาคใต 2.5 4 1 1.3   -  -        2,620,000          2,103,000         724,307        34.44

7. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรม การคา การลงทุน 2.5  -        3,530,900          2,893,300         728,851          0.00

   7.1 คาใชจายในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลวโดยเทคโนโลยี 2.5  - 3 3.4   -  -           549,100            479,200         155,300        32.41

การผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง 

  7.2 คาใชจายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรม 2.5  - 1 1.2  - -        1,500,000          1,320,000         404,700        30.66

  7.3 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑจากสัปปะรดดวยนวัตกรรม 2.5  - 1 1.3  - -           400,000            260,000                 -              -   

  7.4 คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการปรับปรุง 2.5  - 1 1.2  - -           428,600            412,600         142,600        34.56

ประสิทธิภาพการผลิต

  7.5 คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพในการผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง 2.5  - 1 1.2  - -           653,200            421,500           26,251          6.23

8. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใตชายแดนเพื่อเตรียมพรอมสูสากล 2.5  - 1 1.2  - -        3,700,000          3,359,900         268,000          7.98

9. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 2.5  - 9,624,800       8,102,100         715,923        8.84         

    9.1 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสูมาตรฐานสากลในพื้นที่ 2.5  - 1 1.2   -  - 2,784,200       2,412,500         357,485        14.82       

ภาคตะวันออก

    9.2 คาใชจายในการสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2.5  - 1 1.2   -  - 4,556,400       3,757,000         -              -          

แปรรูปสูตลาดโลกพื้นที่ภาคตะวันออก

  9.3  คาใชจายในการสรางความเขมแข็งเครือขายผลิตและแปรรูปผลไมเกษตรอินทรีย 2.5  - 1 1.2   -  - 2,284,200       1,932,600         358,438        18.55       

เกษตรปลอดภัยครบวงจร

10. คาใชจายศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจาก 2.5  - 2 2.3  - - 14,173,300      12,065,000       -              -          

การประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ
ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนวท

าง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

รายการโครงการ
ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนวท

าง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน

11. คาใชจายในการศึกษาพื้นที่ที่ดีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมแซมในภาคใต 2.5  - 2 2.3  - - 2,200,000       1,832,000         960              0             

เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

12. คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 2.5  - 1 1.2   -  - 969,000          881,100           -              -          

13. คาใชจายในการยกระดับการแปรรูปสินคาเกษตรอัตลักษณภาคใตฝงอาวไทย 2.5  - 1 1.2   -  - 6,300,000       5,340,000         138,900        2.60         

14. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม

     งบลงทุน 51,051,800      33,420,800       4,420,600      13.23       

     14.1 คาใชจายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนยขอมูลกลาง 2.14 5 4 4.2   -  - 22,000,000      14,300,000       4,200,000      29.37       

     14.2 คาใชจายในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบโทรศัพทสื่อสาร 2.14 4 4.2   -  - 16,000,000      10,400,000       -              -          

ผานระบบเครือขาย VoIP
     14.3 ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2.14 4 4.2   -  - 7,051,800       4,620,800         220,600        4.77         

     14.4 คาใชจายพัฒนาเว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการใหบริการขอมูล 2.14 4 4.2   -  - 6,000,000       4,100,000         -              -          

สําหรับประชาชน และผูประกอบการ สปอ. และ สอจ. 

     งบอุดหนุน
     14.5 เงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย 2.14 1 1.2  -   - 11,780,000      11,780,000       11,780,000    100.00     

     14.6 คาใชจายการดําเนินงานตามขอตกลงการเปนสมาชิกองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย 2.14 1 1.2   -  - 5,000,000       4,650,100         3,308,080      71.14       

     14.7 คาใชจายรางวัลคุณภาพแหงชาติ 2.14 1 1.4   -  - 14,642,900      11,714,400       9,989,020      85.27       

     งบรายจายอื่น

     14.8 คาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  2.14 2 2.5  -   - 4,126,900       4,126,900         4,126,900      100.00     

     14.9 คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร  2.14 3,4 3.1,4.2   -  - 25,400,000      22,043,200       16,542,457    75.05       

           14.9.1 คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตรก อก . 2.14 4 4.2   -  - 24,900,000      21,543,200       16,303,390    75.68       

           14.9.2 คาใชจายในการพัฒนาแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนจาการประกอบ 2.14 3 3.1   -  - 500,000          500,000           239,067        47.81       

กิจการอุตสาหกรรม

     14.10 คาใชจายในการปลูกฝงวิธีคิดและสรางจิตสํานึกใหมีความซื่อสัตยสุจริต 2.14 4 4.1 -  - 632,700          632,700           632,700        100.00     

     14.11 คาใชจายในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 2.14 4 4.1 -  - 1,023,400       985,360           985,360        100.00     

     14.12 คาใชจายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   -  - 13,863,000      11,090,400       5,080,640      45.81       

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

          14.12.1 คาใชจายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตรกระทรวง 2.14 2 2.2   -  - 7,463,000       7,463,000         2,790,627      37.39       

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สูการปฏิบัติ

          14.12.2 คาใชจายในการประชาสัมพันธเชิงรุกของ อก. 2.14 4 4.4   -  - 2,400,000       1,012,500         572,500        56.54       

          14.12.3  คาใชจายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2.14 4 4.2   -  - 4,000,000       2,614,900         1,717,513      65.68       

     14.13 คาใชจายในการเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร 2.14 4 4.3   -  - 7,350,000       5,880,000         4,944,656      84.09       

          14.13.1 คาใชจายในการพัฒนาความรูดานกฎหมายของบุคลากรใน สปอ . 2.14 4 4.3   -  - 350,000          350,000           264,960        75.70       
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

รายการโครงการ
ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนวท

าง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน

          14.13.2 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลังของ สปอ . 2.14 4 4.3   -  - 400,000          400,000           28,425          7.11         

          14.13.3 คาใชจายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงกับการควบคุม 2.14 4 4.3   -  - 200,000          200,000           13,000          6.50         

ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

         14.13.4 คาใชจายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4.0 ดานกําลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรม 2.14 4 4.3   -  - 4,750,000       3,280,000         3,728,334      113.67     

         14.13.5 คาใชจายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 2.14 4 4.3   -  - 900,000          900,000           600,180        66.69       

         14.13.6 คาใชจายในการเสริมสรางระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 2.14 4 4.3   -  - 500,000          500,000           309,757        61.95       

         14.13.7 คาใชจายในการเฝาระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษา 2.14 4 4.3   -  - 250,000          250,000           -              -          

ความปลอดภัยของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

     14.14 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 2.14 2 2.5   -  - 68,400           67,733             67,733          99.03       

     14.15 คาใชจายในการการจัดทํานโยบายดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 2.14 4 4.1   -  - 5,000,000       4,000,000         -              -          

(Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม

15. คาใชจายในการบริหารจัดการลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2.14 3 3.5   -  - 8,131,400       6,513,600         1,979,638      30.39       

16. คาใชจายในการสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด 2.14 3 3.2   -  - 1,700,000       1,594,000         7,690           0             

สมุทราปราการ(พื้นที่เทศบาลบางปู) และกําหนดแนวปองกัน โดยรอบ หรือแนวพื้นที่กันชน 

17. คาใชจายในการสงเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดกาชเรือน 2.14 3 3.2   -  - 3,367,900       2,920,000         -              -             

18. คาใชจายในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลว 2.14 1 1.2   -  - 4,000,000       3,400,000         7,690           0             

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

19. คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2.14 3 3.4   -  - 35,000,000      28,000,000       20,711,746    73.97       

20. คาใชจายในการจัดทําฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2.14 2 2.2   -  - 9,476,000       7,580,800         2,851,504      37.61       

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการขอมูล (Big Data)

สําหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม

21. คาใชจายในการจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 2.14 2 2.2   -  - 550,500          440,400           208,807        47.41       

รวมทั้งสิ้น 264,254,900   214,137,693    96,994,145   45.30      
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร     แผนงานบูรณาการ

2.4 ดานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 3 : ศึกษาและกําหนดพื้นที่/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

1.คาใชจายในการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 5,492,000    4,596,000   59,635       1.30          ผลการดําเนินงาน

พิเศษในเชิงพื้นที่

กิจกรรมที่ 1 : คาจางที่ปรึกษาและคาใชจายดําเนินการ 4 จังหวัด 4,540,000 ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาวันที่ 5 ส.ค. 63 จะตองตรวจรับงวดที่ 1 

1.1 คาดําเนินการศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลเชิงลึก 4 จังหวัด ประมาณตนเดือน ก.ย. 63

1.2 คาจัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน 1 ครั้ง พื้นที่ดําเนินการ ตราด เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี สงขลา ตาก 

1.3 วิเคราะห ออกแบบ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 4,000 ราย สระแกว และมุกดาหาร 

1.4 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับการลงทุนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ

ั ั  ั ํ  ื ิ ั ิ ํ ั ั ิ

60 เลม

1.5. จัดสัมมนาและนิทรรศการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

300 ราย

1.6 สํารวจและประเมินผลการรับรูของกลุมเปาหมาย 4,000 ราย

กิจกรรมที่ 2 คาใชจายในการดําเนินการประชาสัมพันธ อยูระหวางการดําเนินการของ สอจ. 

 2. 1 จัดสัมมนา SEZs Talk พรอมทั้งถายทอดสดออนไลน 4 จังหวัด 477,200

 จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 4 จังหวัด

กิจกรรมที่ 3 : คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ 474,800 1.จัดประชุมหารือกับผูประกอบการ/นักลงทุน

3.1 คาบุคลากร 2 อัตรา 210,000 2.จัดสงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ

3.2 คาสํารวจพื้นที่ และตรวจติดตามประเมินผลโครงการ 5 ครั้ง 204,800

3.3 คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุมหารือ คาจัดสงเอกสาร/

ื่ ั ั 

60,000

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A4. การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร     แผนงานบูรณาการ

2.5 ดานการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 :  การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทาน ใหเปน  ผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

2. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 26.43 4,318,400    3,848,600   724,900   18.84

และเกษตรปลอดภัยสูเชิงพาณิชยดวยเทคโนโลยีและ

แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค

1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรูใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ 100/200 100 35 17.50 307,400       เนื่องจากสถานการณโควิด 19 และการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถ

ในภาคเหนือดวยการจัดอบรมพัฒนาองคความรูในการดําเนินธุรกิจ เปอรเซ็นต/ 200 ดําเนินการไดดังนี้ 

คน 1. ไมสามารถจัดกิจกรรมการอบรม 200 ราย 2 วัน ในพื้นที่ดําเนินการ (ตามประกาศ 

พ.ร.ก. /ฉุกเฉิน)

2. ไมสามารถลงพื้นที่ในการสํารวจความพรอมผูประกอบการเปาหมาย ณ 

สถานที่ประกอบการ ที่ปรึกษาจึงทําการสํารวจขอมูลโดยวิธี Tele Interview

2. กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา 40/125 40 10 26.79 2,671,000     

 ผลิตภัณฑ/ 70 20

วันทํางาน

3. กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน 25/125 25 10 35.00 1,340,000     

เชิงลึกผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย สถานประกอบ  66 20

วันทํางาน

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A2. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (Entrepreneur 4.0)
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในก  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร     แผนงานบูรณาการ

2.5 ดานการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 :  การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

            3 :  สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

3. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑ 168 5,261,600      4,843,700   3,675,000   75.87 ผลการดําเนินงาน

มูลคาเพิ่มสูง สูศูนยกลางแฟชั่นระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Ethical Textile to High Value-added Creation)ระยะที่ 2

กิจกรรมที่ 1 :  การพัฒนาและยกระดับ 600 600 517 86.17 1,761,600       อบรมใหผูประกอบการสิ่งทอและ SME  ในหลักสูตร (1) การออกแบบสิ่งทอเชิงสรางสรรค

ผูประกอบการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอดวย คน คน บนอัตลักษณทางวัฒนธรรม (2) แนวโนมตลาด แฟชั่นและสิ่งทอ 2020 รูคิด รูทํา รูทัน และ 

การออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลางแฟชั่น (3) การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอและรักษาสิ่งแวดลอม

ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร : วันที่ 14 ม.ค. 63 ณ โรงแรมทองธารินทร จํานวน 257 คน 

ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา : วันที่ 16 ม.ค. 63 ณ โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ จํานวน 110 คน

ครั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร : วันที่ 24 ม.ค. 63  ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จํานวน 150 คน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอเครื่องแตงกายและ 35  16 40 250.00 3,500,000       การดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ สถาบันฯ ไดจัดทําผลิตภัณฑตนแบบใหม

ผาทอพื้นเมือง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณคาใหม ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ  จํานวนทั้งสิ้น 12 Collection จํานวน 40 ผลิตภัณฑ ประกอบดวย

ในอนาคต (High Value-added Creation) 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

11.Collection :  Thai Tail Story

12.Collection :  Southern & North

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A4. การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่  (Factory 4.0 & SD)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

4. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและแฟชั่นดวยการออกแบบ 75.70 2,900,000      2,597,400   2,291,400   88.22 ผลการดําเนินงาน

เชิงสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

(High Value Textile and Fashion Development) ระยะที่ 2

1.1 ถายทอดองคความรูดานการออกแบบการพัฒนา/ 250 คน 250 257 102.80 315,600         #DIV/0! ประชาสัมพันธเชิญชวนผูประกอบการ ผานคลื่นวิทยุ อสมท.ปตตานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

ผลิตภัณฑ และการตลาด 2562 โดยทางคลื่นไดสัมภาษณ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผูอํานวยการสถาบันฯ เพื่อเชิญชวน

ผูสนใจเขารวมโครงการ และชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

ครั้งที่ 1จัดอบรมสัมมนา หัวขอ การเตรียมความพรอมในการออกตลาดและการปรับเลือกใชวัสดุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ หองจะบังติกอ โรงแรมซ.ีเอส ปตตานี จังหวัดปตตานี วิทยากร 

คือคุณปลันธ ธรรมมงคล  เจาของบริษัทบานสิ่งทอ จํากัด  และคุณบัญชา ชูดวง ที่ปรึกษาดาน

การออกแบบ รวมบรรยาย มีผูเขารับการอบรม จํานวน 111  คน เนนเนื้อหาในเรื่องของ

การเตรียมเลือกใชวัสดุในการทําผลิตภัณฑ และกรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ

ครั้งที่ 2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวย

งานปกมือ" วันที่ 12 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เนนการเพิ่มมูลคาเพิ่มของ

ผลิตภัณฑดวยงานปก วิทยากร คือ คุณนิธี สุธรรมรักษ ผูประกอบการโอท็อปที่ไดรับเลือกเขาสู

โอท็อปขึ้นเครื่อง  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 45 คน

ครั้งที่ 3 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ “การทําแพทเทิรนอุตสาหกรรม” ระหวางวันที่ 

22-23 มกราคม 2563 ณ ตึกวิทยะบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพปตตานี จังหวัดปตตานี  

วิทยากร นายมนัสวิน เจะโวะ Pattern Manager เสื้อผายี่หอดังและผูมีประสบการณทางดาน

แพทเทิรนมากวา 16 ป มีผูเขารับการอบรม รวมจํานวน ทั้งสิ้น 51  คน 

ครั้งที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ “การทํากระเปาผาคาดอก” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2563 ณ หองจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปตตานี จังหวัดปตตานี วิทยากร ผศ. อารีนา อีสามะ 

อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผูเขารับการ

อบรม  รวมจํานวน ทั้งสิ้น 50 คน

1.2 ดําเนินการทําผลิตภัณฑสิ่งทอใหมดวยการออกแบบ 30  30 30 100.00 1,800,000       #DIV/0! การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอใหมดวยการออกแบบเชิงสรางสรรคบนเอกลักษณทางวัฒนธรรม 

ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคและเอกลักษณทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคา โดยอยูในขั้นตอนการจัดจางผูเชี่ยวชาญและการลงพื้นที่

ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกผูประกอบการ 9 กลุม เชน กลุมกัทลี กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผา

สะเตงนอก และกลุมศรียะลาบาติก  เปนตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑไดมีการดําเนินการประสาน

1.3 จัดทําหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ 300 เลม 300 300 100.00 210,000         ติดตอบริษัทจัดหานางแบบ-นายแบบ และชางภาพสําหรับการถาย look book

1.4 จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ 1 ครั้ง 1 0.00 574,400         1. กําหนดจัดงานสัมมนาฯ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมซีเอส ปตตานี จ. ปตตานี ซึ่งได

ประสานติดตอโรงแรมสถานที่จัดงานเปนที่เรียบรอย

2. ดําเนินการจัดหาออรแกไนซเซอร ซึ่งอยูระหวางการวางแผนรูปแบบการจัดงานและการ

ออกแบบ ฉากเวที (Backdrop stage) จุดถายภาพ (Photo backdrop) และนิทรรศการแสดง

ผลงานตนแบบ 30 Collection
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

5. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต 1,000,000      835,200     21,048       2.52011

กิจกรรมที่ 1 เชิญชวนผูประกอบกิจการโรงงาน และคัดเลือกโรงงาน 10 โรงงาน 50,000           

สกัดน้ํามันปาลมเขารวมโครงการไมนอยกวา 40 โรงงาน

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสัมมนาใหคําปรึกษา 50 คน 57,600           

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานความรอน 10 โรงงาน 892,400         

ในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดวยระบบ SMART Boiler Monitoring System

6. คาใชจายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม  11 คน 2,620,000      2,103,000   724,307     34.4416

ยางพาราในพื้นที่ภาคใต 25 โรง

กิจกรรม : สงเสริมทักษะนักวินิจฉัยและประเมิน 10 คน 43,400           

สถานประกอบการอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไมยางพารา

ดวยระบบอัตโนมัต/ิกึ่งอัตโนมัติหรือระบบ IT

งวดที่ 1 1,484,400       

1. จัดทํากรอบแนวคิด แผนการดําเนิการดําเนินงาน ระยะเวลาการให 1 แผน

คําปรึกษาแนะนําแกสถานประกอบการเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2. ลงพื้นที่ประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 และตรวจวินิจฉัย 25 โรง

สถานประกอบการเชิงลึก

3.จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 1 ครั้ง

และตรวจวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก

งวดที่ 2 537,800         

1.ศึกษาออกแบบ เสนอ แนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบสูอุตสาหกรรม 4.0 25 โรง

2.ประชุมเพื่อนําเสนอตนแบบการปรับเปลี่ยนระบบสูอุตสาหกรรม 4.0 1 ครั้ง

พรอมรายละเอียดคาใชจายที่เหมาะสม

3.ปรับเปลี่ยนระบบสูอุตสาหกรรม 4.0 25 โรง

4.จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของระบบที่ปรับเปลี่ยนใหกับ 50 ชุด

สถานประกอบการอยางนอยระบบละ 2 ชุด

งวดที่ 3 504,600         

จัดสัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมฯ จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน 30 คน

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมเพื่อเผยแพรการดําเนินงาน 17 หนวยงาน

ใหกับ สอจ. 14 จังหวัดภาคใตและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 17 ชุด 

พรอมแผนซีดี จํานวน 17 ชุด

กิจกรรม : บริหารโครงการ

ติดตามประเมินผล 4 ครั้ง 49,800           
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในก  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร     แผนงานบูรณาการ

2.5 ดานการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                           ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

                           ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

            1.3 :  สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง

            2.3 : ศึกษาและกําหนดพื้นที่/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

            3.4 : สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตร กับสังคมและสิ่งแวดลอม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

7. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรม การคา การลงทุน 3,530,900      2,893,300    728,851      0.0025

 7.1 คาใชจายในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลว 549,100        479,200       155,300      32.408 ผลการดําเนินงาน

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(3R) ในพื้นที่ภาคกลาง สอจ. สมุทรปราการ

1. ประชาสัมพันธโครงการใหแกโรงงานรับทราบ 80 โรงงาน 39,100           

2. คัดเลือกโรงงานที่มีความพรอมเขารวมโครงงาน 5 โรงงาน -

3. นําโรงงานที่เขารวมโครงการไปเยี่ยมชมแนวคิดและกระบวนการพัฒนา 20 ราย 49,100           

ผลิตภัณฑในโรงงานตนแบบที่มีการสรางสรรคนวัตกรรมที่ดี

4.รวบรวมขอมูลและระดมความคิดเหนจากผูเกี่ยวของเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม 5 ผลิตภัณฑ 400,000         

จากวัสดุที่ไมใชแลว โดยตองไดรับความเห็นชอบจากโรงงานที่เขารวมโครงการ

5. สรุปผลการดําเนินโครงการ 1 รายงาน 60,900           

  7.2 คาใชจายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 1,500,000      1,320,000    404,700      30.66   ผลการดําเนินงาน

อุตสาหกรรม สอจ.กาฬสินธุ

1.แตงตั้งคณะทํางาน 1 คณะ

2. คัดเลือกบริษัทเขารวมโครงการ และเลือกแนวทางในการพัฒนา 15 แผนงาน

3.จัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงาน 1 ราย

4.ศึกษาปญญหาที่เกิดขึ้นของแตละโรงงาน 15 แผนงาน

5. กําหนดแนวทางการปรับปรุง 15 แผนงาน 1,420,000       

6. ใหคําปรึกษาแนะนําและปรับปรุงตามขอเสนอแนะใหไดตามเกณฑที่กําหนด 15 แผนงาน

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน 1 รายงาน 80,000           

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

 7.3 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑจากสัปปะรดดวยนวัตกรรม 400,000        260,000       0 -      ผลการดําเนินงาน

      - จางที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากสัปปะรด 20 ราย 400,000         สอจ. ประจวบคีรีขันธ

 7.4.คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 100      428,600        412,600       142,600      34.561 ผลการดําเนินงาน

ขนาดยอมดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สอจ. ชัยนาท

กิจกรรม : จางที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากสัปปะรด

1.จัดอบรมใหความรุเรื่องเครื่องมือเบิ้องตนในการปรับปรุง 40 ราย 40 ราย 40 ราย 100      28,600           ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ประสิทธิภาพการผลิต 1 วัน  - การดําเนินงานระยะเวลาไมเปนไปตามแผนงานเนื่องจากติดปญหาการแพรระบาด

2.จัดจางที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 4 ราย 4 ราย 4 ราย 100      400,000         ของไวรัสโควิด-19และไดรับการจัดสรร งปม.ลาชาทําใหตองรีบเรงในการจัดจาง ทปษ.

 7.5 คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพในการผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง 653,200        421,500       26,251       6.23 ผลการดําเนินงาน

1. จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูในการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการผลิต 200 ราย 153,200         สอจ.กาญจนบุรี

 การใหบริการและอื่นๆ 

2. จางที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเฉพาะราย 5 500,000         
สถานประกอบการ

8. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใตชายแดน 3,700,000      3,359,900    268,000      7.98    ผลการดําเนินงาน สอห.

เพื่อเตรียมพรอมสูสากล

1. กิจกรรมพัฒนาองคความรูและทักษะใหกับผูประกอบการ 100/100 35/ 511,100         เนื่องจากติดสถานการณโรคระบาด COVID – 19 ทางผูวาราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด 

ในพื้นที่ภาคใตชายแดน เปอรเซ็นต/คน 35 ไดออกหนังสือปดพื้นที่เพื่อลดการติดตอโรคระบาด COVID – 19 ทําใหทาง

คน สถาบันอาหารไมสามารถลงพื้นที่ดําเนินการสํารวจสถานประกอบการได 

2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 40/405 35 40 3,188,900       1.จัดทําแผนการดําเนินงานภาพรวมและประชาสัมพันธ        

ผลิตภัณฑ / 35 ผลิตภัณฑ

 
2.ดําเนินการรับสมัครผูประกอบการที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ ดําเนินการรับสมัคร 

วันทํางาน ผูประกอบการเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย จากแผนการดําเนินงาน 40 ราย  

ผูประกอบการที่สมัครเขารวมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

จังหวัดนราธิวาส 19 กิจการ ปตตานี 27 กิจการ และยะลา 4 กิจการ                 

 **เนื่องจากติดสถานการณโรคระบาด COVID – 19 ทางผูวาราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด

ไดออกหนังสือปดพื้นที่เพื่อลดการติดตอโรคระบาด COVID – 19 ทําใหทางสถาบันอาหาร

ไมสามารถลงพื้นที่ดําเนินการสํารวจสถานประกอบการได 

9. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 34.98 9,624,800      8,102,100    715,923      8.84    

9.1 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสูมาตรฐาน 49.75 2,784,200 2,412,500    357,485      14.82   ผลการดําเนินงาน สอห.

สากลในพื้นที่ภาคตะวันออก

1. ดําเนินการยกระดับความสามารถในการแขงขันแกผูเขารวมโครงการ 25/(200) 25 33 74.50 2,482,800       ดําเนินการสํารวจแลวจํานวน 7 สถานประกอบการ ดังนี้

การจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานดานความปลอดภัยอาหาร  สถาน/ 100 17 1.สื่อจิ้นเอี้ยง    2.ดาระชา    3.บริษัท สุนทรธัญทรัพยจํากัด

ดานมาตรฐานฮาลาลอยางใดอยางหนึ่ง ประกอบการ/ 4.หางหุนสวนจํากัด พอเปนเย็นใจ

วันทํางาน 5.บริษัทแนชเชอรัล เบสทสกิน  จํากัด
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

6.Ck farm เกษตรและสินคาแปรรูป

7.บริษัท เงิน-สด ซีซันนิ่ง จํากัด

2. พัฒนายกระดับความรูบุคลากรในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 100/(100) 100/ 0 25.00 301,400         

โดยมีทั้งการอบรมเชิงปฎิบัติการและการเพิ่มพูนความรู เปอรเซ็นต/คน 100 50

9.2 คาใชจายในการสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม 35.00 4,556,400      3,757,000    -            -      ผลการดําเนินงาน

เกษตรแปรรูปสูตลาดโลกพื้นที่ภาคตะวันออก สอจ. ฉะเชิงเทรา

  1.1 สัมมนาใหความรูความเขาใจในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 600 คน 600 630 105.00 2,800,000       1. ไดทําการลงนามสัญญาจางเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัท อี เอส โกลบอล

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ การเพิ่มผลิตภาพ การใชเทคโนโลยี จํากัด เปนผูรับจาง วงเงิน 4,495,000 บาท เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 2 กค. 2563 

และนวัตกรรมรวมทั้งการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ใหกับกลุมเปาหมาย ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 180 วัน คาดวาผลการปฏิบัติงานจะปรากฏ

  1.2. การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการเพิ่มผลิตภาพดานคุณภาพสินคา 16 ราย 16 957,000         ในชวงเดือนสิงหาคม 2563

มาตรฐานการผลิตกระบวนการผลิต การลดตนทุน แกผูประกอบการ 2. ไดดําเนินการจัดสัมมนาใหกับกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยใชนวัตกรรม แปรรูปการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก โดยการให

เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาทางธุรกิจ รวมทั้งอบรมใหความรูและถายทอด ความรูความเขาใจเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑใหดังและปงในยุคโควิด 19 ในหัวขอ 1)

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑใหม (ภาคปฏิบัติ) ใหกับกลุมเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 2)การเพิ่ม

  1.3. พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบพรอมจัดทําบรรจุภัณฑดวยนวัตกรรมใหแก 16 ผลิตภัณฑ 16 799,400         คุณคาสินคาดวยบรรจุภัณฑ ในยุคโควิด 19และ 3)ชองทางการตลาดที่เหมาะสมในยุค

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  โควิด 19 จํานวน 10 ครั้ง   มีผูเขารวมสัมมนารวมทั้งสิ้น 630 คน เจาหนาที่ สอจ.

และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 127 คน

9.3 คาใชจายในการสรางความเขมแข็งเครือขายผลิตและแปรรูปผลไม 20.19 2,284,200      1,932,600    358,438      18.55   ผลการดําเนินงาน สอห.

เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัยครบวงจร

1. กิจกรรมพัฒนาองคความรูและทักษะใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ 100 100 10 17.50 507,400         เนื่องจากสถานการณโควิด 19 และการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถ

ในภาคการผลิตผัก ผลไม สมุนไพร ขาว และพืชอื่นๆเกษตรอินทรีย เปอรเซ็นต / 100 25 จัดกิจกรรมการอบรม 100 ราย 2 วัน ในพื้นที่ดําเนินการ (ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

และการแปรรูป 100 คน

2. กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคา 25(130) 25 8 22.88 1,776,800       เนื่องจากสถานการณโควิด 19 และการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถ

เพิ่มใหแกสินคาและบริการเกษตร กิจการ/(วัน 93 19 ลงพื้นที่ในการสํารวจความพรอมผูประกอบการเปาหมาย ณ สถานที่ประกอบการ 

ทํางาน) ที่ปรึกษาจึงทําการสํารวจขอมูลโดยวิธี Tele Interview      

10.คาใชจายศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม 14,173,300    12,065,000   0 -      ผลการดําเนินงาน

ที่ตอเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ สอจ. ระนอง

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  อยูระหวางการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดจางที่ปรึกษา 14,023,800     

1. คาจางที่ปรึกษา

กิจกรรมที่ 2 บริหารโครงการ

1. คาตอบแทน 33,000           

2. คาใชสอย 6,400            

3. คาวัสดุ 110,100         
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

11. คาใชจายในการศึกษาพื้นที่ที่ดีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือ 2,200,000      1,832,000    960.00       0.05    ผลการดําเนินงาน

และซอมแซมในภาคใต เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว สอจ.ภูเก็ต

กิจกรรม : ศึกษาพื้นที่ที่ดีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมแซม  อยูระหวางการดําเนินงาน

ในภาคใต(ฝงอันดามัน)

1. จางที่ปรึกษาเขาทําการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม 3 /1    2,150,000       

ตอเรือและซอมแซมเรือใน 6 จังหวัดภาคใต   แหง/ฉบับ

2. คาบริหารโครงการ 50,000           

12. คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 969,000 881,100 -            -      ผลการดําเนินงาน

1. จัดจางที่ปรึกษา สอจ.กาฬสินธุ

2. คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมโครงการ 350,000  อยูระหวางการดําเนินงาน

3. สอจ./ที่ปรึกษา เขาสํารวจสถานประกอบการวินิจฉัยปญหา เพื่อเลือกแผนงาน 477,400

4. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการใหคําปรึกษาและพัฒนา 92,300

สถานประกอบการฯ ตามแผนงาน

5. รายงานผลการดําเนินงาน งวดที่ 1 10,000

6. รายงานผลการดําเนินงาน งวดที่ 2 10,000

7. ติดตามและประเมินผล 29,300

13. คาใชจายในการยกระดับการแปรรูปสินคาเกษตรอัตลักษณ 28.57 6,300,000      5,340,000    138,900      2.60    ผลการดําเนินงาน สอห.

ภาคใตฝงอาวไทย  อยูระหวางการดําเนินงาน

1. กิจกรรมการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบในทองถิ่นโดยใชความรู 35(355) 35 28.57 2,841,000       

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ(วันทํางาน 35 20 ปญหาอุปสรรค

2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต เชน GAP,GMP,HACCP,HALAL,อย. 35(320) 35 28.57 3,459,000       เนื่องจากสถาบันอาหารไดรับงบประมาณลาชา ประกอบกับสถานการณการแพร

ราย(วันทํางาน) 35 20 ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) สงผลใหสถาบันอาหารไมสามารถ

ดําเนินงานในชวงไตรมาส 2 (งวดที่ 1) ระหวางเดือนมกราคม– มีนาคม 63 

คณะทํางานกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

มีมติเห็นชอบใหสถาบันอาหารปรับแผนงานและวิธีการดําเนินกิจกรรมภายใต

โครงการ จํานวน 5 โครงการ (สปอ.) เพื่อเบิกจายในงวดถัดไปโดยการปรับเปลี่ยน

ดังกลาวไมไดกระทบกับตัวชี้วัดหลักของโครงการ 
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถใ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                             ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

                             ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

                             ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

              2.5 บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

              3.1 : พัฒนากลไกในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด

              4.1 : สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

              4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

              4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

              4.4 : สรางภาพลักษณที่ดีในการใหบริการอยางมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

14. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม

งบลงทุน 51,051,800   33,420,800   4,420,600   13.23

14.1 คาใชจายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนยขอมูลกลาง 1 ระบบ 22,000,000   14,300,000   4,200,000   29.37 ผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบ D-Payment ในการชําระคาธรรมเนียมตางๆ  อยูระหวางการดําเนินงาน

2. พัฒนาตอยอดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายใน

และภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม

3. พัฒนาตอยอดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลภายในศูนยขอมูลกลาง

ของกระทรวงอุตสาหกรรมใหสามารถใชขอมูลรวมกันได ทั้งระบบเดิมและระบบใหม

4. พัฒนาตอยอดระบบบริการยื่นคําขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแบบออนไลน

(มผช.) ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนแบบบูรณาการ สําหรับการอนุมัต/ิ

อนุญาตอิเล็กทรอนิกส (Digital License)

5. พัฒนาตอยอดระบบบริการยื่นคําขอ รง.4 ออนไลน ในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชนแบบบูรณาการ สําหรับการอนุมัติ/อนุญาตอิเล็กทรอนิกส

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

6. จัดทําคูมือการใชงานระบบทั้ง User และ Admin รวมถึง Data Dictionary 

ของโครงสรางฐานขอมูล

7.จัดฝกอบรม สัมมนาการใชระบบสารสนเทศ

8. การเบิกจายและตรวจรับงาน (ระยะสัญญา 9 เดือน แบงเปน 4 งวด 

งวดที่ 1 รอยละ 20 (2 เดือน) งวดที่ 2 รอยละ 30 (5 เดือน) งวดที่ 3 รอยละ 30

 (7 เดือน) งวดที่ 4 รอยละ 20 (9 เดือน)

14.2 คาใชจายในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบโทรศัพท 16,000,000   10,400,000   -            0.00 ผลการดําเนินงาน

สื่อสารผานระบบเครือขาย VoIP  อยูระหวางการดําเนินงาน

1. จัดหาพื้นที่วางอุปกรณเพื่อใหติดตั้งระบบโทรศัพท VoIP ใหใชงานไดอยาง

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดานความปลอดภัยไมนอยกวา ISO : 27001

2. การเชื่อมโยงอุปกรณเขากับระบบชุมสายโทรศัพทของผูใหบริการแบบ Private

IP address ตลอดเสนทางหลักถึงผูใหบริการและ Public IP address เปนเสนทาง

สํารอง(active/standby)เพื่อปองกันเสนทางหลักมาสามารถใชงานได

3. จัดหาหมายเลขโทรศัพทประจําที่แบบเบอรตรง DID จํานวนไมนอยกวา 100 

เลขหมาย 100 Concurrent ประกอบดวยหมายเลขโทรศพทพื้นฐานของ สปอ. กทม.

และครอบคลุมหมายเลขโทรศัพทพื้นฐานของสอจ. ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชื่อมตอกับ

ระบบชุมสายโทรศัพทของผูใหบริการในกรณีใชในการติดตอภายนอก

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

4. การเชื่อมตอระบบโทรศัพท VoIP ของสปอ. และ สอจ.กับระบบของผูรับจางให

สามารถติดตอสื่อสารเสียงรวมกับหนวยงานภายในและนอกได โดยตองเชื่อมกับ

ระบบเครือขายสื่อสารความเร็วสูงเดิม

5. จัดหาบริการ อินเตอรเน็ตแบบไรสาย แบบ3G/4G จํานวน 77 Account 

ความเร็วคงที่ไมต่ํากวา 128 kbps

6. ดําเนินการเชื่อมโยงกับเครือขายสื่อสารขอมูล และอินเทอรเน็ตเดิมที่ อก. ใชอยู

ณ วันที่ดําเนินการติดตั้งระบบ หรือ จัดหาระบบสื่อสารเองเพื่อใหระบบทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. จัดหาระบบและอุปกรณที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง ตามขอบเขตทางเทคนิค

8. การเบิกจายและตรวจรับงาน (ระยะสัญญา 6 เดือนแบงเปน 2 งวด 

งวดที่ 1 รอยละ 60 (3 เดือน)  งวดที่ 2 รอยละ 40 (6 เดือน) 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

14.3 ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0.00 7,051,800    4,620,800     220,600      4.77     

14.3.1 คาใชจายเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พรอมชุด 146 ชุด 6,686,800     ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมเครื่องสํารองไฟฟา  อยูระหวางการดําเนินงาน

1. ติดตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

และโปรแกรมจัดการสํานักงาน และเครื่องสํารองไฟฟา จํานวนละๆ 146 เครื่อง

และ CD/DVD 5 แผน

2. การเบิกจายและตรวจรับงาน

14.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พรอมชุดโปรแกรม  146 ชุด 365,000        

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

1. เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 146 เครื่อง และ CD/DVD 5 แผน

2. การเบิกจายและตรวจรับงาน

14.4 คาใชจายพัฒนาเว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการใหบริการ 1 ระบบ -      -     -     6,000,000    4,100,000     -            -      ผลการดําเนินงาน

ขอมูลสําหรับประชาชน และผูประกอบการ สปอ. และ สอจ.  อยูระหวางการดําเนินงาน

1. จัดทําแผนการดําเนินงานโครงงาน

2. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลความตองการ ในการพัฒนาเว็บไซต

3. ออกแบบ จัดทํา Prototype และพัฒนาเว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรม สปอ. 

สอจ. 76 จังหวัดพรอมทดสอบหาชองโหวและแกไขกอนใชงานจริง

4. ปรับปรุง Header เว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรม สปอ.และ สอจ. 76 จังหวัด

5. จัดทําคูมือการบริหารจัดการเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) และ

ผูใชงาน (SuperUser) พรอมการสงมอบ Source Code, Database, และขอมูลทั้งหมด

6. จัดฝกอบรมการบริหารจัดการเว็บไซตใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง

และสวนภูมิภาค

7. การเบิกจายเงิน แบงเปน 4 งวดงาน (ระยะเวลา 9 เดือน)

 งวดที1่ รอยละ 20 (2เดือน) งวดที2่ รอยละ 30 (5เดือน)

 งวดที3่ รอยละ 30 (7เดือน) งวดที4่ รอยละ 20 (9เดือน)

(2 ธันวาคม - 29 กุมภาพันธ 63)

งบอุดหนุน

14.5 เงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย  1 ครั้ง 1 1 100 11,780,000   11,780,000   11,780,000  100.00 ผลการดําเนินงาน

1) การชําระคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกประจําป ค.ศ 2020  ดําเนินการเรียบรอยแลว
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

14.6 คาใชจายการดําเนินงานตามขอตกลงการเปนสมาชิก 88 5,000,000    4,650,100     3,308,080   71.14   ผลการดําเนินงาน

องคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย

1) คาใชจายการเขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนงานประจําปของเอพีโอ จํานวนครั้ง 3 3 100 379,500        • เขารวมประชุมประจําปของเอพีโอ Workshop Meeting of Heads of NPOs 

การเขารวม  (WSM) ครั้งที่ 60 จัดระหวางวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 ณ เมืองไทเป ไตหวัน 

ประชุม โดยมีผูแทนเขารวมประชุม จํานวน 3 คน ไดแก 

 (5 ครั้ง) 1) ดร. พานิช เหลาศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในฐานะ

 NPOs Delegate

2) คุณชาญยุทธ ภาณุทัต ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

กรมสงเสริมการเกษตร

3) น.ส. รัชฎา อสิสนธิสกุล ผูจัดการสวนความรวมมือระหวางประเทศ สถาบัน

ในฐานะ APO Liaison Officer for Thailand และ Advisorเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

• จัดประชุมคณะที่ปรึกษาดานการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจําป 2562

 ครั้งที่ 3/2562ณ โรงแรมนารายณ มีผูเขารวมประชุม 12 คน และไดขอเขาพบ

 คณะที่ปรึกษาฯ จํานวน 3 คน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 กรมการขาว และสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย 

เพื่อแจงผลการประชุมและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของเอพีโอ เมื่อวันที่ 13 มค.63)

• จัดการประชุมประจําป APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 8 ม.ิย.63

 (Virtual Session) เปนการประชุมทางไกลผานโปรแกรม Zoom ณ หองประชุม 1 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยมีผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดรับมอบหมาย

จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานในการประชุม ในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

รายงานงบการเงินและผลการดําเนินงานในป 2019 และใหสํานักงานปรับปรุงงบการ

ดําเนินการป 2020 บางสวน และนําเสนออีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : อยูในระหวางติดตามสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19

 ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานในบางกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยน หรือเลื่อน

การจัดกิจกรรมเพื่อใหผานชวงระยะแพรระบาดออกไปกอน

2) คาใชจายการเปนเจาภาพการจัดฝกอบรม/สัมมนา จํานวน 2 1 ครั้ง 50 870,800        การเปนเจาภาพจัดโครงการเอพีโอ หัวขอ Workshop on Smart Farming Models 

ตามแผนเอพีโอในประเทศไทย โครงการที่จัด ระหวางวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบอรเคอะลีย ประตูน้ํา มีผูเขารวม

ขึ้นใน โครงการ 16 คน (ผูเขารวมจากตางชาติ ขอยกเลิก 2 คน)

ประเทศไทย หมายเหตุ : ขอเลื่อนการจัดโครงการทีประเทศไทยเปนเจาภาพ ในหัวขอ Workshop

(2 ครั้ง) on Scenario Planning Development เปนระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน

 2563 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19

 3) การผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรม จํานวนสื่อ จํานวนสื่อ จํานวนสื่อ 100 71,700         • จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการเอพีโอ ประจําป 2563 จํานวนทั้งสิ้น 3,000 ฉบับ

เพื่อขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของเอพีโอ ประชาสัมพันธ ระชาสัมพัน  ระชาสัมพันธ  • จัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสเผยแพรความรูจากการเขารวมโครงการเอพีโอ APO Digest 

( 2 ประเภท) 2 ประเภท 2 ประเภท) Vol. 28
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

 4) คาบริหารและติดตามการดําเนินโครงการ 12 เดือน 9 9 100 3,678,000     • พิจารณาคัดเลือกผูสมัคร จํานวน 17 โครงการ เปนโครงการเสริมศักยภาพ SME 4  โครงการ 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทําใหเอพีโอ ประกาศเลื่อน

การจัดโครงการในเดือนมีนาคมออกไปกอน โดยกําหนดการใหมจะแจงใหทราบตอไป

14.7 คาใชจายรางวัลคุณภาพแหงชาติ 80.57 14,642,900   11,714,400   9,989,020 85.27   ผลการดําเนินงาน

1. การเผยแพรรางวัลคุณภาพแหงชาติและสงเสริม 64.77 เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การนําไปปฏิบัติ จํานวน 1,658,900 บาท

ก. การจัดงาน TQA International Winner  Conference 1/200 0 430,750        กําหนดจัดกิจกรรม สัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference

เพื่อเผยแพร และแลกเปลี่ยนวิธี ปฏิบัติสูความเปนเลิศ ครั้ง/คน ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 ณ หองบอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอรเกต โดยมีองคกร

ในระดับนานาชาติ ที่ไดรับรางวัลประจําป 2562 และองคกรที่ไดรับรางวัลจากตางประเทศรวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หมายเหตุ : อยูในระหวางติดตามสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ซึ่งสงผลกระทบ

ตอการดําเนินงานในบางกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยน หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผาน

ชวงระยะแพรระบาดออกไปกอน

ข. การจัดสัมมนาใหความรูเกณฑรางวัลใหม ป 2563 - 2564 300 คน 300 389 คน 129.67 244,700        จัดงานสัมมนาTQA Change in Criteria 2020-2021 สําหรับองคกรที่สนใจสมัครขอรับรางวัล

(Change in criterial) คุณภาพแหงชาติ และผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด มีผูเขารวมงานทั้งสิ้น 389 คน จากการประมวลผลความพึงพอใจ 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 85.1% ระดับความรูและการนําไปใชผูเขารวมสามารถ

นําความรูดาน TQA ไปประยุกตใชได 7.67

ค. การจัดทําหนังสืออรวบรวมองคความรูดานการบริหาร 1 งาน 1 1 100.00 155,000         - จัดทําเนื้อหาจากองคกร และนําเนื้อหามาออกแบบเปนรูปเลม หนังสือ/รวบรวมองคความรู

จัดการขององคกรที่ไดรับรางวัล (Supplement) เพื่อ ดานการบริหารจัดการขององคกรที่ไดรับรางวัล ประจําป 2562 (Supplement)

เผยแพรผานสื่อ online และ Social Media ในวงกวาง  โดยแบงเปน 2 เลม ไดแก

เลมที่ 1 : เสนทางสูความเปนเลิศขององคกรที่ไดรับรางวัลแหงชาติ และรางวัลการบริหารสูความ

เปนเลิศ ที่มีความโดดเดนดานปฏิบัติการ จํานวน 5 องคกร 

เลมที่ 2 : เสนทางสูความเปนเลิศขององคกรที่ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ จํานวน 8 

องคกร  พรอมทั้งประสานงานกับองคกรที่ไดรับรางวัล เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงเนื้อหา 

สําหรับการเผยแพรผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลนตอไป  

ง. พัฒนาและดูแลระบบโครงสรางเว็บไซตสื่อ Social Media 3 งาน 3.00     2 งาน 66.67   424,000        • เปดระบบการรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองคกรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ และ

 และพัฒนาซอฟตแวรกระบวนการตรวจประเมิน ระบบรับสมัครการอบรมและคัดเลือกผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ รายใหม 

ประจําป 2563 ผานทางเว็บไซต www.tqa.or.th (ระยะเวลา 2 เดือน) 

• จัดทําเนื้อหาและออกแบบสื่อ สําหรับ Social Media ไดแก บทความ Advertorial เผยแพร

วิธีปฏิบัติขององคกรที่ไดรับรางวัล ประจําป 2562 จํานวน 3 เรื่อง

• ซื้อสื่อผาน Social Media เพื่อสรางการรับรูรางวัลคุณภาพแหงชาติในกลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 8 เดือน (กุมภาพันธ - กันยายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

• ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต และสื่อ Social Media นําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการองคกรใหมีความเปนปจจุบัน

จ. อบรมเกณฑรางวัล เพื่อสรางตัวคุณและพัฒนาองคกร 800 คน 550 220 คน 27.50   1,870,400     จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria จํานวน 4 รุน รวมผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 220 คน

รุนที่ 1 : วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2563 รร.ไอบิส สไตล (รัชดา)  มีผูเขารวมการอบรม 69 คน

รุนที่ 2 : วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2563 รร.ไอบิส สไตล (รัชดา)   มีผูเขารวมการอบรม 59 คน

รุนที่ 3 : วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 รร.ไอบิส สไตล (รัชดา) มีผูเขารวมการอบรม 67 คน

รุนที่ 4 : วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 รร.อมารี วอเตอรเกท  มีผูเขารวมการอบรม 25 คน

2. การสราง สรรหา และพัฒนาผูตรวจประเมิน 71.85

ก. การสรรหาและฝกอบรมผูตรวจประเมินใหม 50/25 คน 50 0 1,363,600     

ข. พัฒนาผูตรวจประเมินตาม BNQA 180 คน 180 208 115.6   708,000        

ค. กิจกรรมเตรียมความพรอมผูตรวจประเมิน และรับผล 3 งาน 2 2 100.0   490,000        จัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ และงานเลี้ยง

ปอนกลับเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบ ขอบคุณ ประจําป 2562 และกิจกรรม Feedback Day (Team Lead) เพื่อนําขอมูลจาก

เกียรติบัตร Team Lead ที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจประเมิน ประจําป 2562 เปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวน

การตรวจประเมินในปถัดไป โดยจัดงานเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ หอง /

Ballroom 1-2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด เชอราตัน สุขุมวิท โดยกิจกรรม Feedback Day 

(Team Lead) มีผูเขารวมงาน 22 คน และงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผูตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ และงานเลี้ยงขอบคุณ ประจําป 2562 มีผูเขารวมงาน 103 คน

3. การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแหงชาติและ 146.78

พัฒนาเกณฑ

ก. ตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล 24 องคกร 24 องคกร 24 องคกร 100     2,283,520     กําหนดการรับสมัครองคกรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563 ดังนี้ 

• เปดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองคกร เพื่อขอรับรางวัลประจําป 2563 ระหวางวันที่ 

 2 มกราคม - 1 มีนาคม 2563 ผานเว็บไซต https://www.tqa.or.th/th/applicant/ 

• เปดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563 และชําระคาธรรมเนียม 

ระหวางวันที่ 10 - 30 มีนาคม 2563

• เปดรับรายงานการดําเนินการขององคกรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563

ระหวางวันที่ 1 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2563 และขยายเวลาการสง Application Report

เปนวันที่ 3 สิงหาคม 2563

• มีองคกรยื่นใบรับรองเพื่อขอตรวจสอบคุณสมบัติ ประจําป 2562 จํานวน 31 องคกร 

คณะอนุกรรมการดานเทคนิค ประชุมพิจารณาคุณสมบัติองคกรที่สมัครขอรับรางวัล และ

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ แจงผลการรับรองคุณสมบัติแลว มีองคกรยื่นใบสมัครเพื่อขอ

รับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จํานวน 24 องคกร และอยูระหวางการเปดรับ Application Report 

จากองคกร จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อสงมอบใหผูตรวจประเมิน และเขาสูขั้นตอนการ

ตรวจประเมิน และสํานักงานประสานงาน จัดเตรียมสถานที่จัดตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความ

พรอมกอนเริ่มการตรวจประเมิน
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ข.จัดพิธีมอบรางวัล 300 คน 300 721 คน 240.33 1,478,100     จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2562 ดังนี้

• จัดงานแถลงขาวผลรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. จุลพงษ  ทวีศร)ี เปนประธานในการแถลงขาว 

รวมกับประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ และผูบริหารองคกรที่ไดรับรางวัล 

• จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 

ณ หอง GH 201 - 202 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เปนประธานในการมอบรางวัล และมีองคกรไดรับรางวัล 

จํานวน 13 องคกร ดังนี้ รางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2562  ไดแก

1. กลุมธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมบริษัททรู 

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห

รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศที่มีความโดดเดนดานปฏิบัติการ ประจําป 2562  ไดแก

1. กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฟนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2. ธนาคารออมสิน 

3. บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่น จํากัด

รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ ประจําป 2562  ไดแก

1. การประปานครหลวง

2. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4. คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

7. โรงไฟฟาพระนครเหนือ

8. ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร : บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) มีผูเขารวมงาน 721 คน

ค.พัฒนา จัดทํา และพิมพเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 1,000 เลม 1,000 เลม1,000 เลม 100 242,500        • เผยแพรหนังสือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563-2564

ในงานสัมมนา TQA Change in Criteria 2020 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และผานหลักสูตร

การอบรมภายใตโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ รวมทั้งเผยแพรในรูปแบบ E-book ใหผูสนใจ

สามารถ download ผานเว็บไซต

• จัดพิมพเอกสารขอมูลผูตรวจประเมินรางวัล เพื่อเผยแพรผานรูปเลม และเว็บไซตรางวัล/

คุณภาพแหงชาติ

4. การยกระดับการบริหารจัดการองคกรที่มีมาตรฐานความ 100

พรอมสูระดับ มาตรฐานโลก (Collaborative Assessment)

และสงเสริมการปฏิบัติในเชิงลึก
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ก. กิจกรรมความรวมมือเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ 1 องคกร 1 องคกร 1 องคกร 100 246,600        ดําเนินการโครงการ Collaborative Assessment for TQC ตอเนื่องจากป 2562 โดยกําหนด

ยกระดับองคกรที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีสูความ วันเขาพบองคกรที่เขารวมโครงการ เพื่อใหองคกรดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของทีม

เปนเลิศตามแนวทาง TQA ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ครั้ง ดังนี�้�

ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 เมษายน 2563

ครั้งที่ 3 : วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 4 : วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ข. กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพ ตามแนวทาง 2 องคกร 2 องคกร 2 องคกร 100 392,200        ดําเนินการโครงการ Collaborative for SMEs ตอเนื่อง จากป 2562 โดยกําหนดการเขาให

TQA เพื่อสรางตนแบบ สําหรับการขยายองคความรูให คําปรึกษาองคกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 องคกร องคกรละ 4 ครั้ง ในป 2563 เพื่อใหทีม

อุตสาหกรรมศักยภาพอื่นๆ ผูเชี่ยวชาญ Follow up การดําเนินการปรับปรุงองคกร ตามแนวทางเกณฑรางวัล TQA 

สําหรับองคกร SMEs ดังนี้  

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 มกราคม 2563 

ครั้งที่ 2 : วันที่ 18 มีนาคม 2563      

ครั้งที่ 3 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2563                   

ครั้งที่ 4 : วันที่ 11 สิงหาคม 2563

บริษัท ออโธพิเซีย จํากัด                    

ครั้งที่ 1 : วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562                               

ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2563                      

ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 กรกฎาคม 2563                  

ครั้งที่ 4 : วันที่ 24 กันยายน 2563  

5. การวิจัยและประเมินโครงการและพัฒนาแนวทางปฏิบัติสูความเปนเลิศ


ก. วิจัยประสิทธิผลของการบริหารจัดการองคกรตาม 2 งาน 2.00     - - 272,000        อยูระหวางการเก็บขอมูลงานวิจัยเพื่อสํารวจประเมินความสําเร็จของโครงการในกลุมเปาหมาย

แนวทาง TQA ตามดัชนีชี้วัด และ KPI องคกรที่ใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติในการบริหารจัดการองคกร ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ ดังนี้

• การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบที่เกี่ยวของกับผลิตภาพปจจัยการผลิตรวม (Change in 

TFP’s Determinants) ขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติและรางวัลการบริหารสู

ความเปนเลิศ อาทิ จํานวนนวัตกรรม จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จํานวนงานวิจัย 

การใชเทคโนโลยี และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

• การเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถนะขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ และรางวัล

การบริหารสูความเปนเลิศ อาทิ ผลิตภาพ ยอดขาย อัตรากําไร และผลิตภาพแรงงาน

• ประโยชนที่องคกรไดรับ ปญหา อุปสรรค และความตองการของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

และอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงที่เริ่มเขารวมโครงการ ตั้งแตป 2561

ข. การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองคกร (Organizational  1/30  1.00     298,800        พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองคกร SMART-Ex (Simplified Maturity Assessment Report 

Diagnosis) ดานการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA  งาน/องคกร through Excellence) โดยจัดทําในรูปแบบโปรแกรมการประเมินตนเองผานเว็บไซต และมี
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

สําหรับองคกรภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศักยภาพ ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมินใน SMART-Ex Program เปนผูตรวจ

ประเมินและให Feedback สําหรับเปน Input ใหองคกรนําไปพัฒนาปรับปรุงองคกรตามแนว

ทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ โดยพัฒนาตอยอดจากการดําเนินการในป 2562 อยูระหวาง

การพัฒนา Website เพื่อใชในการกรอกขอมูลการดําเนินการขององคกร การตรวจประเมิน 

และให Feedback report

6. คาบริหารโครงการ 12 เดือน 9.00     9.00     100     5,401,630     • กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการดานเทคนิรางวัลคุณภาพแหงชาติในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

และคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาแผน/

ยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเกณฑ 

ป 2463-2564 และการพิจารณาอนุมัติรางวัล ประจําป 2562

• นายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติคณะใหม ตามวาระการดํารง

ตําแหนงของนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น และจัดเตรียมรายชื่อคณะอนุกรรมการดานเทคนิครางวัล

คุณภาพแหงชาติ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติพิจารณา

• ดําเนินการขั้นตอนการทํา QA เอกสาร Feedback report เพื่อจัดสงใหแกองคกรที่สมัครขอรับ

รางวัล ประจําป 2562 และเตรียมเอกสารแจงผลรางวัล หลังจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพ

แหงชาตพิจารณาอนุมัติรางวัลเปนที่เรียบรอยแลว

• จัดเตรียมถวยรางวัล สําหรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ และ

รางวัลใหม ไดแก TQC Plus Customer, TQC Plus People, TQC Plus Operation และ

 TQC Plus Innovation

• เปดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองคกร เพื่อขอรับรางวัลประจําป 2561 และรับสมัครการ

อบรมและคัดเลือกผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ รายใหม ประจําป 2561 ผานทาง 

Online ระหวางวันที่ 2 มกราคม - 1 มีนาคม 2563

• เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการดานเทคนิครางวัลคุณภาพแหงชาติ ในวันศุกรที่ 9 มีนาคม 

2563 ณ โรงแรม วิคทรี อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติองคกรที่สมัครขอรับรางวัล

คุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563 และพิจารณารูปแบบการอบรม และเนื้อหาหลักสูตรพัฒนา

ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2563

• จัดทําปฏิทินกิจกรรม สําหรับการดําเนินโครงการ TQA พรอมทั้งรายละเอียดแผนการดําเนิน

การกิจกรรมตาง ๆ ประจําป 2562

• สรางการรับรูโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดการนําเกณฑรางวัล

คุณภาพไปใชในองคกรในวงกวาง และประชาสัมพันธรับสมัครองคกรเพื่อขอรับรางวัลประจําป 

รวมทั้งการสรรหาผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติรายใหม ประจําป

• เตรียมการนัดประชุมและเขาพบผูบริหารองคกรตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจการใชเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อการยกระดับการบริหารจัดการองคกร และเชิญชวนใหองคกรที่มี

ความมาพรอมสมัครขอรับรางวัล เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติใหแกองคกรอื่น ๆ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

      งบรายจายอื่น

    14.8 คาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  100 4,126,900    4,126,900     4,126,900   100.00 ผลการดําเนินงาน

เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 8,873,100บาท

    14.9 คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร  85.00  25,400,000   22,043,200   16,542,457  75.05

           14.9.1 คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ 70.00   24,900,000   21,543,200   16,303,390  75.68 ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม

1. จางเหมาเจาหนาที่สวนกลางและภูมิภาค 159 ราย 159 ราย 159 ราย 100     23,604,000  - จางเหมาเจาหนาที่ สวนกลาง จํานวน 7 คน และจางเหมาเจาหนาที่ สอจ. จํานวน 152 คน 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการสวนกลางและภูมิภาค 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100     475,300  - ครั้งที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม” ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เฮลทแลนด รีสอรท 

แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  

 ครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ระหวางวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563ณ หองแมกโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมสัมนาฯ 164 คน

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ในรูปแบบสื่อ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100     500,000          ไดดําเนินการจัดจาง บริษัท คอรแอนดพีค จํากัด 

e-Publishing สําหรับเผยแพรบนเว็บไซดของกระทรวงอุตสาหกรรม

4. ปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100     110,000          ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

5. คาติดตามและบริหารโครงการ 8 ครั้ง 210,700

         14.9.2 คาใชจายในการพัฒนาแนวทางการดําเนินการเรื่อง 100     500,000       500,000       239,067      47.81   ผลการดําเนินงาน

รองเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

1. จัดจางเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานภายใตโครงการฯ เพื่อปฏิบัติงานประจําศูนย 3 ราย 3 ราย 3 ราย 100     340,900 500,000 239,066.68  47.81  - จางเจาหนาที่ สวนกลาง 3 ราย

รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงานการแกไข

ปญหาตามขอรองเรียน

2. บริหารโครงการ 159,100        

    14.10 คาใชจายในการปลูกฝงวิธีคิดและสรางจิตสํานึกใหมีความซื่อสัตยสุจริต 100 632,700       632,700       632,700      100.00 ผลการดําเนินงาน

1. การจัดสัมมนาเพื่อสราง จิตสํานึกคานิยมความ ซื่อสัตยสุจริต 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 100 1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

งบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 847,300 บาท การทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 17 - 20 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมสัมมนา 100 คน 

2. ถายเอกสารคูมือ ITA  ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 160 เลม 

3. งานวันตอตานสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ณ ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

วันที่ 13 กพ.63 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวม 70 คน

2. คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารโครงการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง  ประจําเดือน ต.ค - พ.ย. 62

      14.11 คาใชจายในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 100     1,023,400    985,360       985,360      100.00 ผลการดําเนินงาน

1. การจัดสัมมนาเสริมสรางองคความรู/กลไกการปองกันการทุจริต 4 ครั้ง 3.00     3         100     1,023,400 1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

งบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 726,600 บาท การทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 23 - 26  

ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จํานวนผูเขาวมสัมมนา 75คน

2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน

งานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ระหวางวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ 2563  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พารค กรุงเทพฯ 

จํานวนผูเขารวมสัมมนา 158 คน

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม รวดเร็ว โปรงใส 

ระหวางวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ 2563  ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ

2. คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารโครงการ จํานวนผูเขาวมสัมมนา  120 คน

     14.12 คาใชจายในการขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 47.88  13,863,000   11,090,400   5,080,640   45.81   งบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 5,000,000 บาท

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

             14.12.1 คาใชจายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 19.30  7,463,000    7,463,000     2,790,627   37.39   ผลการดําเนินงาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการนโยบาย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 70,770.75 บาท

1.การทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ป 2560-2564 (ฉบับทบทวน) 4 แผน

และแผนยุทธศาสตร สปอ.ป 2560-2564(ฉบับทบทวน) สําหรับจัดทําคํา

ของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเผยแพร

แผนยุทธศาสตรฯ

1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม 2 แผน

1.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร สปอ. 2 แผน

1.3 จัดทําเอกสารเผยแพร แผนยุทธศาสตร 2000 ชุด

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 76 แผน 31        50       161     จัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 76 แผน และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุมจังหวัด จํานวน 18 กลุมจังหวัด 

2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุมจังหวัด 18 แผน (แบงตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและจัดทําตัวชี้วัดดานงบประมาณ 1 ครั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานปลัดอุตสาหกรรม

4. การจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ 12 ครั้ง

และติดตามความคืบหนาการดําเนินการจัดทําแผนระดับตางๆ

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายนักปฏิบัติงานดานนโยบาย 12 ครั้ง

ยุทธศาสตร และงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม (COP)

6. การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางกายภาพ 12 ครั้ง 9         6         66.67   จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางกายภาพ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

           14.12.2 คาใชจายในการประชาสัมพันธเชิงรุกของ อก. 56.34  2,400,000    1,012,500     572,500      56.54   ผลการดําเนินงาน

1. การประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม 41.481

1) สื่อโทรทัศน 51.11   

1.1 จัดทําและเผยแพรสกูปขาว/สารคดีโทรทัศน 5 ครั้ง 5         4.00     80.00   500,000        1. วันที่ 17 มีนาคม 63 ก.อุตฯ ผลักดันรถยนตไฟฟา ออกอากาศ  ชอง TNN

2. วันที่ 31 มีนาคม 63 ก.อุตฯ เดินเครื่องโครงการจิตอาสานํานวัตกรรมแกปญหาภัย

แลงและสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชน ชอง 7

3. วันที่ 20 พฤษภาคม 63 “สุริยะ” ยกทีมลงพื้นที่คลองเตย สํารวจความเดือดรอนชวง

โควิด ออกอากาศ รายการ เนชั่นทันขาว

4. วันที่ 22 พฤษภาคม 63 ก.อุตฯ รวมปนสุข ลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก ลุยแจกถุงยังชีพ

กวา 500 ถุง เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน  ออกอากาศ ขาวเนชั่น

1.2 จัดสัมภาษณผูบริหารในรายการโทรทัศน 5 ครั้ง 5.00     2.00     40.00   450,000        

1.3 จัดทํา VTR หรือภาพยนตรแอนนิเมชั่นหรือในรูปแบบอินโฟกราฟฟก 3 เรื่อง 3.00     1.00     33.33   300,000        

2) สื่อวิทยุ 63.33   

2.1 ผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพรผานวิทยุ 20 ตอน 20.00   13.00   65.00   30,000         

2.2 คาเผยแพรสารคดีสั้นทางวิทยุระบบ FM 60 ครั้ง 60.00   39.00   65.00   360,000        

2.3 จัดสัมภาษณผูบริหารในรายการวิทยุ 5 ครั้ง 5.00     3.00     60.00   75,000         

3) สื่อกิจกรรม

3.1 จัดกิจกรรมผูบริหารพบปะสื่อมวลชน/แถลงขาว 10 ครั้ง 10.00   8.00     80.00   285,000        1. วันที่ 5 มีนาคม 2563 แถลงขาวการประชุมรวมหนวยงานพันธมิตรเพื่อหารือ และเรงหา

แนวทางแกปญหาหนากากอนามัยและเจลลางมือขาดแคลน จากสถานการณการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19

2. วันที่ 18 มีนาคม 2563แถลงขาวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี  และนายสุริยะ

จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมประชุมหารือผูประกอบการรายใหญ 

เกี่ยวกับสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

3. วันที่ 20 มีนาคม 2563 ครบรอบหนังสือพิมพแนวหนา

4) การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 40.53   

4.1 จัดทําพรอมโพสตขอมูลขาวสาร กิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ บทความ 60 เรื่อง 5 เรื่อง 8.33    48,000         1. วันที่ 3 มีนาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเปนกําลังใจใหเจาหนาที่ทีมแพทยที่รวมมือ

ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสาระนารูทั่วไปอยางตอเนื่องผาน Facebook Fan Page กันควบคุมสถานการณนี้ และปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางรวดเร็ว

 Twitter Line @ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2. วันที่ 3 มีนาคม 2563 ปลัดกอบชัยฯ นําคณะผูบริหารและเจาหนาที่ตรวจคัดกรอง

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

3. วันที่ 19 มีนาคม 2563 ติดตามสถานการณ ความรู คําแนะนําเกี่ยวกับโควิค-19 

4. วันที่ 20 มีนาคม 2563 10 ขอตองปฏิบัติของผูเสี่ยงสูงติดไวรัสโควิค-19

5. วันที่ 23 มีนาคม 2563 เริ่มแลว !!! 23 มีนาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมขอเปนสวนหนึ่ง

ในการลด/ปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส #โควิด-19 ปฏิบัติงานที่บาน – เหลื่อมเวลาใน

การทํางาน (Work from Home)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

4.2 จัดทําขอมูลขาวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมใน 60 เรื่อง 10 เรื่อง 16.67   120,000        1. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ขอแนะนําคุณลักษณะผาที่ใชในการผลิตหนากากอนามัยสําหรับ

รูปแบบ Infografhic และเผยแพรผานทาง Facebook ประชาชน 

Fan Page Twitter Line @ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2. วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณลักษณะผา

3. วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณลักษณะหนากากอนามัยที่ทําจากผา

4. วันที่ 12 มีนาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครผูประกอบการเพื่อเขาการ

คัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมประจําป 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563 จํานวน 3 ประเภทรางวัล

5. วันที่ 17 มีนาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมดันการแกไขปญหามลพิษ PM 2.5

6. วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผลิตภัณฑที่ประชาชนมีความตองการในสถานการณ Covid-19 

7. วันที่ 19 มีนาคม 2563 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ

8. วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก

9. วันที่ 23 มีนาคม 2563 มาตรการปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

10. วันที่ 23 มีนาคม 2563 มาตรการปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับบุคลากรของ อก.

4.3 ออกแบบและเผยแพร Cover Photo ใหสามารถรองรับ Facebook 3 ครั้ง 3.00     2.00     66.67   30,000         

Fan Page Twitter Line @ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

4.4 เพิ่มยอด Like ของ Facebook Fan Page industryprmoi 15360 Like 15,360  5,000   32.55   153,600        

4.5 โปรโมท Facebook Fan Page industryprmoi หรือเนื้อหาที่นาสนใจ 1 ครั้ง 1.00     1.00     100     20,000         

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ผาน Facebook Ad

4.6 เพิ่มจํานวนผูติตาม Youtube ของกระทรวงอุตสาหกรรม 300.00    8,400           

subscribe

4.7 จัดทํา Advertorial เพื่อเผยแพรใน BloG 1 บทความ 1 บทความ 1 บทความ 100     20,000         วันที่ 23 มีนาคม 2563 มาสอง “มาตรการปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงอุตสาหกรรม”

 บนเว็บไซตที่มีชื่อเสียง เชน OK Nalion หรือ Pantip  ?? กันสักหนอย [จาก Pantip ตอนที่ 1/2 , 2/2] https://pantip.com/topic/39735957

?fbclid=IwAR0hiZLXpz6lCzsO909NOekfOm4gBayPJTyFZMB9726P3YwGHFNopdc

_fJo https://pantip.com/topic/39736007?fbclid=IwAR1vBy3Vfskt6otmoPTDJY

DSkVdl92susIu8dVY6nKyNZ9UFp0PJRkBq9z4

4.8 รวบรวมคลิปวิดีโอ ขอมูล ขาวสารกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธของ อก.

อยางตอเนื่อง ไปยัง Youtube industryprmoi ของกระทรวงอุตสาหกรรม

           14.12.3 คาใชจายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 68.00  4,000,000    2,614,900     1,717,513   65.68   ผลการดําเนินงาน

1. จางเหมาบริการเจาหนาที่ 2 คน 2 คน 2 คน 100     ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5,000,00  จางเหมาบริการเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 

2. จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู 2 งวด 2 งวด 2 งวด 100      จํานวน 2 คน(ตั้งแตเดือน ต.ค.62 - ม.ีค.63)

ระบบราชการ 4.0 สปอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  อัตราละ 13,000 บาท จํานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเปนเงิน 78,000 บาท

 อัตราละ 15,000 บาท จํานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเปนเงิน 90,000 บาท

3.  จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันชองผูบริการ 2 งวด

และผูมีสวนไดสวนเสีย สปอ.
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

4. ดําเนินการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 25 ครั้ง 25        18 72.00   1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํารางตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ โดยมีขาราชการและเจาหนาที่

ของหนวยงานในสังกัด อก.เขารวมทั้งสิ้น 40 คน มีคาใชจายทั้งสิ้นจํานวน 31,200 บาท

2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองคกร

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-21 พ.ย.62 ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล 

จังหวัดนครราชสีมาโดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ . ในสวนกลางเขารวมทั้งสิ้น 24 คน 

มีคาใชจายทั้งสิ้นจํานวน 186,819 บาท

3. คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนพ.ย.62 จํานวน 2,792.60 บาท

4. ขอเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2562 เปนเงิน

จํานวน 1,320 บาท

5. คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนธ.ค.62 จํานวน 1,797.80 บาท

6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองคกร

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12-14 ม.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.ในสวนภูมิภาคเขารวมทั้งสิ้น 24 คน มีคาใชจายทั้งสิ้น

จํานวน 122,200 บาท

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ

ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.

2563 ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ.โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.

ทั้งในสวนกลางเขารวมทั้งสิ้น 35 คน มีคาใชจายทั้งสิ้นจํานวน 11,925 บาท

8. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคูมือสําหรับประชาชนที่จะใชใหบริการรวมกันเมื่อวันที่

22-24 ม.ค.63 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ

หนวยงานในสังกัด อก.เขารวมทั้งสิ้น 75 คน มีคาใชจายทั้งสิ้นจํานวน 350,270 บาท

9.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองคกร

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27-29 ม.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.ในสวนภูมิภาคเขารวมทั้งสิ้น 31 คน มีคาใชจายทั้งสิ้น

จํานวน 148,400 บาท

10.ขอเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562

 เปนเงินจํานวน7,170 บาท

11. คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนม.ค.63 จํานวน 13,454.18 บาท

12. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองคกร

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2-4 ก.พ.63 ณ โรงแรมวังใต จ.สุราษฎรธานี

โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.ในสวนภูมิภาคเขารวมทั้งสิ้น 26 คน มีคาใชจายทั้งสิ้น
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

จํานวน 133,196.27 บาท

13. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองคกร

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23-25 ก.พ.63 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จ.อุดรธานี 

โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.ในสวนภูมิภาคเขารวมทั้งสิ้น 22 คน มีคาใชจายทั้งสิ้น

จํานวน 146,152.55 บาท

14. คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร เดือก.พ.63 จํานวน 1,556.96 บาท

15. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค/

กรสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8-10 ม.ีค.63 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล 

แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ของ สปอ.

ในสวนภูมิภาคเขารวมทั้งสิ้น 23 คน มีคาใชจายทั้งสิ้นจํานวน 144,045.60 บาท

16. คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนม.ีค.63 จํานวน 3,596.80 บาท

     14.13 คาใชจายในการเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร 56.04  7,350,000    5,880,000     4,944,656   84.09    - ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5,150,000 บาท

เพื่อรองรับยุทธศาสตร

             14.13.1 คาใชจายในการพัฒนาความรูดานกฎหมายของ 100    350,000 350,000 264,960 75.70 ผลการดําเนินงาน

บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 150,000 จัดกิจกรรมสัมมนา จํานวน 2 ครั้ง 

   -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎหมายและการเสริมสราง 1 ครั้ง 1.00     2         100     ครั้งที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองคความรูใหกับบุคคลากรดานกฎหมาย

จิตสํานึกในการปฏิบัติราชการ ใหแก ขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงาน และพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 12-14 ธค.2562

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมแซนด โมราดา พัทยา จังหวัดชลบุรี คาใชจาย 207,000 บาท          

ครั้งที่ 2 การสัมมนาการเสริมสรางองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ

การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 วันที่ 28 มกราคม

2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร คาใชจาย 93,000 บาท

            14.13.2 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน 40      400,000       400,000       28,425 7.11 ผลการดําเนินงาน

การคลัง ของ สปอ.

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 150 คน 150.00  60.00   40       400,000        

            14.13.3 คาใชจายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง 200,000       200,000       13,000       6.50 ผลการดําเนินงาน

กับการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 1 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงกับการควบคุม 60 คน -       -      -       - ยังไมไดดําเนินการ

ภายในประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

           14.13.4 คาใชจายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4.0 ดานกําลังคน 63.37  4,750,000    3,280,000     3,728,334   113.7   ผลการดําเนินงาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5,000,000 บาท

กิจกรรมที่ 1  : การจัดทําแบบแผนดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 40 คน 40.00   27       68       

บุคคลของกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 59.24
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

1. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับตน 50 คน 50 50 100     

2. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง 60 คน 60 0 -      

3. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง 40 คน 40 0 -      

4. หลักสูตรสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 40 คน 40 40 100     

5.หลักสูตรแนวทางปฏิบัติดานเหมืองแรอยางโปรงใส 40 คน 40 40 100     

6. หลักสูตรรอบรูเรื่องโรงงาน 4.0 40 คน 40 40 100     

7.หลักสูตรเตรียมความพรอมเปนอุตสาหกรรมจังหวัด 40 คน 40 0 -      

8. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูบริหารและพัฒนาทักษะ 40 คน 40 0 -      

บุคลากรโดยความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

9.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 23 คน 23 27 117     1.หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCot) รุนที่ 13 อบรมระหวางวันที่ 

10. หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี 66       

- รุนที่ 14 75 คน 75 99 132     

- รุนที่ 15 75 คน 75 0 -      

11. หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม 27.50   

- รุนที่ 9 60 คน 60 33 55       

- รุนที่ 10 60 คน 60 0 -      

-จางเหมาเจาหนาที่ 1 ราย 1 คน 1 1 100     

        14.13.5 คาใชจายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 88.89 900,000       900,000       600,180      66.69 ผลการดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ค.ต.ป. 12 ครั้ง 9 6         67       537,300        

1.2 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 100 197,600        

1.3 จางเหมาเจาหนาที่ 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 100 165,100        

        14.13.6 คาใชจายในการเสริมสรางระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 100.00 500,000       500,000       309,756.60 61.95 ผลการดําเนินงาน

1.1 การเสริมสรางสมรรถนะตรวจสอบภายใน 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 120,000        

1.2 จางเหมาเจาหนาที่ 2 ราย 2 ราย 2 ราย 100 380,000        

        14.13.7 คาใชจายในการเฝาระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการ 250,000       250,000       0 0 ผลการดําเนินงาน

รักษาความปลอดภัยของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเฝาระวังแผนรับมือตอสภาวะฉุกเฉิน 60 คน

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัด สปอ. ประจําป 2562

    14.14 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 68,400 67,733 67,733 99.03   ผลการดําเนินงาน

สอท. ญี่ปุน 68,400 67,733 67,733 ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 283,300 บาท

1.การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต 2 ครั้ง -       -      -      

ณ กรุงโซล และการเขาพบหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานอุตสาหกรรม

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหาแนวทางความรวมมือในอนาคต
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.การเดินทางไปราชการประเทศไทย เพื่อรับทราบนโยบายและเก็บขอมูลความ 2 ครั้ง -       -      -      

ตองการของภาคอุตสาหกรรมไทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ

สอท. ออสเตรีย ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 416,700.25 บาท

1. การเดินทางไปราชการประเทศไทย 2 ครั้ง -       -      -      

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําเอกอัครราชทูต ณกรุงวอรซ 2 ครั้ง -       -      -      

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจํา 1 ครั้ง -       -      -      

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 2 ครั้ง -       -      -      

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําเอกอัครราชทูต กลุมนอรดิก 1 ครั้ง -       -      -      

    14.15 คาใชจายในการการจัดทํานโยบายดานการรักษาความมั่นคง 5,000,000    4,000,000     0 0 ผลการดําเนินงาน

ปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5,000,000 บาท  วงเงินสัญญา จํานวน 4.1 ลานบาท บริษัท ไทม
1. ศึกษา วิเคราะห การจัดทํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรภาคอุตสาหกรรม 

ตามกรอบการทํางานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ NIST Cybersecurity

2. ศึกษา วิเคราะห การจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม

3. ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปองกันและการแกไขปญหา

ภัยคุกคามทางไซเบอรใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอประเทศ

4. ศึกษา วิเคราะห ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอประเทศ เพื่อกําหนด

เกณฑของโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาขายตองจัดทําแนวปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)

5. ศึกษา การจัดทํากรอบมาตรฐาน และกระบวนการที่ใชในการตรวจสอบและประเมินผล

 (Audit and Assessment) ดานความปลอดภัยทางไซเบอรของโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมถึง กรอบมาตรฐานของบุคลากร ความเชี่ยวชาญ ระดับความเชี่ยวชาญ ของผูตรวจสอบ

และประเมินผลดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรภาคอุตสาหกรรม

6. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสราง

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรภาคอุตสาหกรรม

7. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งหนวยงานหรือศูนยตรวจสอบและประเมินผล (Audit and

Assessment) ดานความปลอดภัยทางไซเบอรของกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน

ในการประสานความรวมมือ สงเสริมสนับสนุน กําหนดและจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรภาคอุตสาหกรรม และการใหบริการทดสอบ

ความพรอมเพื่อขอรับรองใบรับรอง (Certification) ดานความปลอดภัยทางไซเบอร

ภาคอุตสาหกรรม

8. จัดการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมจํานวนไมนอยกวา 40 คน

9. จัดการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับการเปนผูตรวจสอบ  (Audit Team) จํานวนไมนอยกวา 20 คน
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

10. จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่สําคัญและที่เกี่ยวของจากผูมีสวนได

สวนเสียภายในและภายนอกของกระทรวงอุตสาหกรรม ตอรางนโยบายและมาตรฐาน

ดานการรักษาความปลอยภัยทางไซเบอรภาคอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ผูเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวา 50 คน

11. จัดสัมมนาเพื่อสรางความตระหนักรูดานการรักษาความปลอยภัยทางไซเบอร

ภาคอุตสาหกรรม ใหกับเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ผูเขารวมสัมมนาจํานวนไมนอยกวา 120 คน

12. จัดสัมมนาเพื่อสรางความตระหนักรูดานการรักษาความปลอยภัยทางไซเบอร

ภาคอุตสาหกรรม ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง ผูเขารวมสัมมนา

จํานวนไมนอยกวา 200 คน

13. การเบิกจาย แบงเปน 4 งวด (ระยะเวลาสัญญา 9 เดือน) งวดที1่ รอยละ 25 (2เดือน)

 งวดที2่ รอยละ 50 (5เดือน) งวดที3่ รอยละ 30 (7เดือน) งวดที่ 4

 รอยละ 15 (9เดือน)
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หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                             ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

                             ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

                             ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่   1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

              2.2 กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

              3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

              3.4 : สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตร กับสังคมและสิ่งแวดลอม

              3.5 : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนอยางตอเนื่อง



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

15. คาใชจายในการบริหารจัดการลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 8.33      8,131,400 6,513,600 1,979,638 30.39       ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 76 จังหวัด -                -              ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใชในการดําเนินการโครงการฯ

1.1 การดําเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณลุมน้ําสายหลัก

ลําธารคู คลอง หนอง และบึง ที่สําคัญในพื้นที่ 76 จังหวัด และการจัดเตรียมสารเคมี 

วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ ภาชนะสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 

1.2 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อสงเสริมใหเขาสูระบบ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม โดยการจัดชี้แจงทําความเขาใจหลักการสรางความยั่งยืน

ของสถานประกอบการกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในพื้นที่ดวยหลักธรรมาภิบาล

1.3 จัดกิจกรรมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม ดําเนินการรณรงคและสงเสริมการใชระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน

สถานประกอบการ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขอรองเรียนอยางยั่งยืน

1.4 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูระหวางสถานประกอบการที่ดําเนินการตามหลัก

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมจนประสบผลสําเร็จเปนพี่เลี้ยงใหกับผูประกอบการรายอื่น

เพื่อขยายผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางยั่งยืนพรอมศึกษาดูงาน

สถานประกอบการพี่เลี้ยง

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

นโยบาย Agenda :  A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

กิจกรรมที่ 2 : จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานโครงการการบริหารจัดการ 1 ครั้ง 80,000 80,000 อยูระหวางปรับแผนการจัดกิจกรรม

ลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (เชิงนวัตกรรม)

กิจกรรมที่ 3 : จัดกิจกรรมเชิดชูเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  1 ครั้ง 833,000 833,000 มีแผนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาส ที่ 4

องคการปกครองสวนทองถิ่นประชาชน  และสถานประกอบการรายเกาที่ยึดหลักการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑธรรมาภิบาลจนประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน เปนแบบอยาง

ใหกับสถานประกอบการรายอื่นนําไปปฏิบัติตาม และจัดนิทรรศการ และสรุปผลการ

ดําเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาคูมือธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและคูมือการบริหารจัดการน้ํา 1 คูมือ 150,000 150,000 มีแผนที่จะดําเนินการในไตรมาส ที่ 4

กิจกรรมที่ 5 : คาใชจายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 684,400 684,400

 คาจัดจางเจาหนาที่ (3 คน x 12 เดือน) 3 คน 1.คาจัดจางเจาหนาที่ 2 ราย จํานวน 270,000 บาท

 คาในการบริหารโครงการ และตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 2. คาใชจายในการบริหารโครง และตรวจติดตามประเมินผล

จัดสรรให สอจ. 76 จังหวัด 6,384,000 6,384,000 การดําเนินงาน  95,100 บาท

16. คาใชจายในการสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1,700,000       1,594,000    7,690           0.48 ผลการดําเนินงาน

จังหวัดสมุทราปราการ (พื้นที่เทศบาลบางปู) และกําหนดแนวปองกัน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 260,850 บาท

โดยรอบ หรือแนวพื้นที่กันชน คงเหลือบริหาร 1,439,150 บาท

กิจกรรมที่ 1 : การบริหารโครงการ

กิจกรรมที่ 2 : สํารวจพื้นที่สีเขียว และแนวปองกันหรือแนวกันชนระหวางเขตอุตสาหกรรม 100 ราย

และชุมชนและกําหนดพื้นที่ที่ควรมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในเขตอุตสาหกรรม  

และแนวพื้นที่แนวปองกันหรือแนวกันชน

กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมขอมูลวิธีการและผลการดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกําหนด 1 รายงาน

แนวปองกันมลพิษ (Protection Strip)ที่เหมาะสมตามตามประเภทอุตสาหกรรม

ที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพื้นที่โลงในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนทั้งในประเทศไทยและ

ในตางประเทศที่มีการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จและนําเสนอรูปแบบแนวทาง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และการสงเสริมการสรางพื้นที่กันชน (Protection Strip)

 ระหวางโรงงานกับชุมชนที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ 4 : สงเสริมใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดทําพื้นที่สีเขียว 20 โรงงาน

แนวปองกัน Protection Strip) ที่เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง 

 โดยประสานความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนในการรวมกันพัฒนา

พื้นที่สีเขียว

17. คาใชจายในการสงเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดกาชเรือน 3,367,900       2,920,000    0 -          ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม 1. จัดฝกอบรมใหความรูแกสถานประกอบการเรื่องคารบอนฟุตพริ้น 100 ราย อยูระหวางดําเนินการ

ผูประกอบการ

ในเมือง

อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

กิจกรรม 2 จัดจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 10 ราย

แถสถานประกอบการที่เชารวมโครงการฯ ผูประกอบการ

ในเมือง

อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

กิจกรรม 3 สรุปผลการดําเนินงานพรอมการจัดสัมมนา 100 ราย

เผยแพรความรู ผูประกอบการ

ในเมือง

อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

18. คาใชจายในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลว 16.67 4,000,000       3,400,000    7,690           0.23 ผลการดําเนินงาน

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 506,450 บาท

กิจกรรมที่ 1 : การบริหารโครงการ คงเหลือบริหาร 3,493,550 บาท

กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาใหความรูหลักการ 3Rs และรับสมัครสถานประกอบการ 200 ราย 200.00    200.00      100.00   - ที่ปรึกษาจัดประชุมสัมมนาใหความรูหลักการ 3R 

เขารวมโครงการ สถานประกอบการเขารวมโครงการ จํานวน 200 ราย

กิจกรรมที่ 3 : จัดทําฐานขอมูล หรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ 1 รายงาน

ที่มีขอมูลและปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช และ รวบรวม/จัดทําแผนและมาตรฐาน

หรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดวยวิธี 3R อยางนอย 

50%  ของ Baseline

กิจกรรมที่ 4 : การคัดเลือกสถานประกอบการที่เขารวม 10 โครงการ

โครงการและจัดศึกษาดูงานในประเทศ

กิจกรรมที่ 5 : ศึกษาวิจัยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต 10 ผลิตภัณฑ

และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมประชาสัมพันธผลการดําเนินโครงการ 200 ราย

 (ปดโครงการ)

19. คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 87.33   35,000,000 28,000,000 20,711,746 73.97       ผลการดําเนินงาน

1. ออกเยี่ยมเยียนพบปะผูประกอบการ เพื่อศึกษา สํารวจและวิเคราะหศักยภาพ  7,600 ราย 7,600     6,935        91.25  - ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500,000 บาท

อุตสาหกรรมในจังหวัด

2. จัดฝกอบรมทางดานวิชาการและกฎหมายและศึกษาดูงาน  7,600 ราย 7,600     3,604        47.42

3. ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนและเชิงลึกเฉพาะทาง  19,000 ราย 19,000    18,354      96.60

4. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด  19,000 ราย 19,000    17,110      90.05

 ในรูปแบบเอกสาร Electronic File และ Website 

5. จัดจางเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน  148 ราย 148.00    146 98.65

6. บริหารโครงการ  2 ราย 2.00       2.00          100
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

20. คาใชจายในการจัดทําฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ 9,476,000 7,580,800    2,851,504     37.61       ผลการดําเนินงาน

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการขอมูล (Big Data)  - ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500,000 บาท

สําหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม  - อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1  :  จัดสรรงบประมาณให สอจ. 76 จังหวัด เพื่อให สอจ. ดําเนินการ 1 งาน -        -           -       

กิจกรรมที่ 1-3

1.1 การจัดทําขอมูลชี้นําและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 304 รายงาน

1.2 จัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 76 รายงาน

แบบทางตรง (Bottom up) ตามหลักวิชาการที่ สศช. กําหนด หรือ  จัดทํารายงาน

โครงสรางอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

1.3 จัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด โดยดําเนินกิจกรรมยอยดังนี้ 

 1.3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน 152 รายงาน

 1.3.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน 912 รายงาน

 1.4 จัดทําฐานบัญชีรายชื่อผูรับบริการ ฐานขอมูลทําเนียบ 1 ฐาน

โรงงานอุตสาหกรรม ฐานขอมูลเครือขาย 

กิจกรรมที่ 2 : คาจางที่ปรึกษาและคาใชจายดําเนินการ

2.1 การประมวลผลขอมูล GPP สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแรและเหมืองหิน แบบทางตรง

(Bottom Up) ตามหลักวิชาการที่ สคช. กําหนด

2.2 พัฒนาเครื่องมือ/แบบจําลองในการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)

และระบบขอมูลชี้นําและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2.3 การจัดประชุมสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทําขอมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เพื่อ

ประยุกตใชขอมูลในการวางแผนกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด

2.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ

ในการวิเคราะหขอมูลภาคอุตสาหกรรม

2.5 จัดทําระบบสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด

2.6 จัดทําสื่อการเรียนรู E-Learning ในการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

2.7 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับจนท.สอจ.

2.8 จัดทํารูปเลม

กิจกรรมที่ 3 : จางเหมาบริการ 2 อัตรา

กิจกรรมที่ 4 : คาบริหารโครงการ 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

21. คาใชจายในการจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) 550,500 440,400 208,807 47.41       ผลการดําเนินงาน

 ภาคอุตสาหกรรม  - ถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3,308,000 บาท

กิจกรรมที่ คาใชจายในการบริหารจัดการ 550,500

1. คาจางเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน 

      9.1.1 จางเหมาบริการวุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 100.00  360,000 จางบุคลากร 2 คน เปนเวลา 6 เดือน 117,433.41 บาท 

และลงพื้นที่ติดตาม

2. คาบริหารโครงการ 4 ครั้ง 190,500



กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

1. โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  2.11 2 2.1   -  - 11,508,400       8,055,900        3,001,995      37.26   

2. ระบบทําเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ 2.14 2 2.2   -  - 4,200,000         2,730,000        -              -       

3. ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานขอมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 2.14 2 2.2   -  - 9,817,000         6,381,000        3,088,000      48.39   

4. ระบบบูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 2.14 2 2.2   -  - 12,000,000       7,800,000        -              -       

5. ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully menifest) 2.14 5 3 3.3   -  - 9,242,900         6,008,000        -              -       

6. คาใชจายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน 2.14 2 2.3   -  - 3,202,000         2,401,500        -              -       

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ 2.14 1 1.2   -  - 6,000,000         4,500,000        1,498,500      33.30   

8. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทําความเย็น) 2.14 1 1.2   -  - 9,455,800         7,091,900        2,358,800      33.26   

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 2.14 1 1.2   -  - 3,600,000         2,700,000        899,100        33.30   

และระบบไฟฟาในโรงงาน

10. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตราย 2.14 2 2.2   -  - 8,468,300         6,351,200        -              -

ระดับพื้นที่

11. โครงการสงเสริมสถานประกอบการเขาสู/อุตสาหกรรมสูสีเขียว 2.14 3 3 3.5   -  - 27,050,000       21,685,000      465,800        2.15     

 (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม)

12. โครงการจัดทํามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บ 2.14 3 3.1   -  - 490,000           490,000           -              -       

วัตถุอันตราย 

13. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับผูประอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 5.3 3 3 3.3   -  - 9,013,900         6,699,800        -              -       

14. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5.7 3 3 3.2   -  - 23,576,600       19,832,400      1,012,200      44.26   

15. คาใชจายในการพัฒนาและเฝาระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 5.7 3 3 3.5   -  - 2,500,000         1,875,000        352,350        #DIV/0!

รวมทั้งสิ้น 140,124,900    104,601,700    12,676,745   12.12   

อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายการโครงการ

ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนวท

าง

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
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หนวยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที 
 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร : 
 แผนงานพื้นฐาน 
 แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.11 ดานพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2,000 เครื่อง - -           - 11,508,400   8,055,900 3,001,995   37.26 ผลการดําเนินงาน    งวด 2 (22 กค)

1. โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ 80 ราย 11,869,900   - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม - อยูระหวางจัดทําหลักเกณฑการรับสมัครและคัดเลือก

- อยูระหวางจัดทําเอกสารเชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการ

- อยูระหวางเตรียมการจัดประชุมเชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการ

ปญหา-อุปสรรค

-

ขอเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

แนวทางที่ : 1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ ใหเอื้อตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
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หนวยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแข 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทีย 
 5.ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร : 
 แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

นโยบาย Agenda :  A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

                          A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                             ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

                             ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

              2.2 : ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ ใหเอื้อตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม.

              2.3  ศึกษาและกําหนดพื้นที/่ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

              3.1 : พัฒนากลไกในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด

              3.3  บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม

              3.5 : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนอยางตอเนื่อง



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

2. ระบบทําเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ แขวงทุงพญาไท 1 ระบบ - -         - 4,200,000         2,730,000 -                -        ผลการดําเนินงาน

 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อยูระหวางจัดจางที่ปรึกษา

3. ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานขอมูลประชาชน 1 ระบบ - - - 9,817,000         6,381,000 3,088,000    48.39     ผลการดําเนินงาน  วงเงินสัญญา 9,650,000 บาท ดําเนินการ งวด 2 (30 มิย)

และบริการภาครัฐ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

   - ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบ ดังนี้

  ระบบเชื่องโยงฐานขอมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

  ระบบออกใบอนุญาต ใบรับแจง ใบรับรองแบบดิจิทัล

  ระบบการชําระเงินที่เชื่อมโยงกับกับระบบชําระเงินของภาครัฐ

  ระบบการวิเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงไมนอยกวา 3 รายการ

ขอมูลการอนุญาตผานระบบ HSSS  และภาพรวมของการเชื่อมโยง

- อบรม จนท.ดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 รุนๆ ละ 5 วัน

- จัดหาอุปกรณ (smart card reader) จํานวน 250 ชุด

-อุปกรณจัดเก็บ log File จํานวน 2 เครื่อง

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

4. ระบบบูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 1 ระบบ - - - 12,000,000       7,800,000       -            0.00 ผลการดําเนินงาน   ดําเนินการ งวด 2 (19 กย. 63 ) วงเงิน 4,560,000 บาท

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ 

- ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลการอนุญาต

ผานระบบ HSSS  และภาพรวมของการเชื่อมโยงขอมูลคําขอของแตละหนวยงาน 

วันที่ 23 มิย.63 หอง 509 กรอ. 

- อยูระหวางศึกษาความตองการ วิเคราะหและออกแบบระบบงานบุคลากรเฉพาะ

ดานวัตถุอันตราย  การออกเลข 15 หลัก

- อยูระหวางศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบใหเชื่อมโยงกับกรมปศุสัตว 

5. ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully 1 ระบบ - - - 9,242,900         6,008,000       -            -        ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (7 กย.)

menifest) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

- อยูระหวางศึกษาความตองการ รวบรวมขอมูล วิเคราะหและรวบรวมขอมูลจาก

ระบบงานที่เกี่ยวของกับการกําจัดสิ่งปฏกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และของเสียเคมีวัตถุ 

ไดแก สก.1-สก.14, manifest วอ.4 ,วอ.6, วอ./อก.6

- อยูระหวางวิเคราะห และออกแบบระบบ

6. คาใชจายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน 3 พื้นที่ - - - 3,202,000 2,401,500 0.00 ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (16 กค.)

 - โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงุทน - ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

(อางทอง นนทบุรี จันทบุรี) - อยูระหวางศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา ประเภทอุตสาหกรรม ผลกระทบการตลาด

 เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดเปาหมาย

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน 10 โรงงาน - - 6,000,000         4,500,000       1,498,500    33.30 ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (22 กค.)

ในภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ 150 คน - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ 

- จัดทําหลักเกณฑเพื่อคัดเลือกโรงงาน เขารวมกิจกรรมใหคําปรึกษาและถายทอด

เทคโนโลยีชีวภาพสูโรงงาน'และกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย

- จัดประชุม ปชสพ.โครงการและรับสมัครคัดเลือกโรงงานเขารวมกิจกรรม ณ โรงแรม

เคยูโฮม ม.เกษตรศาสตร

   วันที่ 24 มิย.63 ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสูโรงงาน 

คัดเลือกแลว 5 โรงงาน ผูเขารวม 67 คน

   วันที่ 25 มิย.63 พัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรียฯ 

คัดเลือกแลว 5 โรงงาน ผูเขารวม 68 คน

- อยูระหวางลงพื้นที่สํารวจและใหคําปรึกษาแกโรงงานที่ไดรับการคัดเลือก     

- อยูระหวางจัดอบรมถายทอดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัย

ทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรียฯ ใหกับผูประกอบการ และ จนท.อก.

ในวันที่ 14, 17 กค. 63 ณ รร.ปรินซพาเลซ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

8. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 30 โรงงาน 9,455,800         7,091,900       2,358,800    33.26 ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (2 กค.)

 (ระบบทําความเย็น) 280 คน - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

2,000 toe - จัดทําขอสอบเพื่อใชประเมินผลการฝกอบรม'หลักสูตรผูควบคุม

ระบบทําความเย็นฯ จํานวน 3 ชุดๆละ 100 ขอ พิมพ 100 เลม/ชุด

- จัดตั้งคณะทํางานวิชาการ

- ประชุมคณะทํางานวิชาการ ครั้งที่ 1

- คัดเลือกโรงงานนํารอง จํานวน 30 โรงงาน

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยและ 40 โรงงาน 3,600,000         2,700,000       899,100      33.3 ผลการดําเนินงาน  งวด 2 (22 กค.)

สารเคมีอุตสาหกรรม 500 คน - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

- อยูระหวางจัดทําหลักเกณฑการสมัคร เชิญชวน และ

คัดเลือกโรงงานสมัครเขารวมโครงการ ถึงวันที่ 10 กค.63

10. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 1 ฐานขอมูล          8,468,300        6,351,200               -    - ผลการดําเนินงาน    งวด 2 (28 สค.)

สารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับพื้นที่ 2 ระบบ - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

- ศึกษาวิเคราะหรูปแบบขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายบอง กรอ. และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 7 หนวย การระบุตําแหนง GPS สถานที่ใชหรือ

จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง

- รวบรวมขอมูลชื่อสารเคมีและวัตถุอันตราย ปริมาณที่มีการผลิต ใช

หรือจัดเก็บ จากฐานขอมูลของ กรอ.

11. โครงการสงเสริมสถานประกอบการเขาสู/อุตสาหกรรมสูสีเขียว        27,050,000      21,685,000       465,800 2.15  พรบ.โอนกลับป 2563 (4,900,000 บาท)  

 (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม)

    11.1 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวดานการลดปริมาณน้ําใน 16 ราย 2,700,000 2,100,000        -        ผลการดําเนินงาน

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก บางปะกง  - อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

และพื้นที่ใกลเคียง 2,850,000

    11.2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 22 โรงงาน - 3,300,000          2,660,000        -        ผลการดําเนินงาน 

ระดับรายสาขา  3,800,000           - อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

    11.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวย 27 โรงงาน - - 3,600,000          3,395,000        -        ผลการดําเนินงาน 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําสายหลัก  - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

    11.4 โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแก/สถานประกอบการเพื่อมุงสู 150 ราย - - 2,530,000          1,960,000        -        ผลการดําเนินงาน

การเปนอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5,650,000          - อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

(ECO Industry Town) และเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) )

     11.5 โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถาน/ประกอบการเพื่อมุงสูการ 150 ราย -          -         -         2,530,000          1,960,000        -        ผลการดําเนินงาน

เปนอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําเพชรบุร-ี  - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

ประจวบคีรีขันธลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ําสะแกกรัง) 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

     11.6 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ 100 ราย - - 2,900,000          2,030,000 -        ผลการดําเนินงาน

หรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3  - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

    11.7 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบ ระดับหรือ 100 ราย - - - 1,700,000          1,700,000 -        ผลการดําเนินงาน

เลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 2,600,000  - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

    11.8  โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานปะกอบการ 500 ราย - - 3,500,000          2,450,000        465,800       19.01     ผลการดําเนินงาน

สูอุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.)  - อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

    11.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานปะกอบการสูอุตสาหกรรม 500 ราย - - 4,290,000          3,430,000 -        ผลการดําเนินงาน

สีเขียว (Green Industry)  - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

12. โครงการจัดทํามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับ 100 แหง            490,000          490,000               -            -   ผลการดําเนินงาน   งวด 1 (8 กค.)

สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

     - โครงการจางเหมาตรวจสอบและใหคําแนะนําสถานที่เก็บรักษา 25 แหง 490,000           490,000 - อยูระหวางจัดทําแบบสํารวจขอมูลสถานที่เก็บรักษา

วัตถุอันตราย พรอมทั้งจัดทําคูมือแบบจําลองการจําแนกและการเก็บ 1,930,000 วัตถุอันตรายที่ กรอ. รับผิดชอบ

รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาขอมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายของสถานประกอบการ

ที่เขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

มาประเมินความถูกตองเกี่ยวกับการจําแนกประเภท และวิธีการเก็บรักษา

ตามคูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

2. เพื่อเสนอแนะการเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหปลอดภัยตามคูมือการเก็บ

รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

3. เพื่อจัดทําคูมือแบบจําลองการจําแนกและการเก็บรักษา

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ไมสามารถดําเนินการได พรบ.โอนกลับป 2563 (2,757,200 บาท)  เหลือดําเนินการเอง 490,000 บาท
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หนวยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป : 
 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงข 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมก     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอ

แผนงานงประมาณจัดสรร : 
 แผนงานพื้นฐาน 
 แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

5.3 การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม                                                                                                    

นโยบาย Agenda :  A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 3.3 : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม 



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

13. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับผูประอบการ        9,013,900      6,699,800              -                  -    พรบ.โอนกลับป 2563 (2,700,000 บาท)  

จัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

  13.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย 30 โรงงาน        4,506,950      3,349,900                -   ผลการดําเนินงาน

อันตรายภาคอุตสาหกรรม อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

  13.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย 30 โรงงาน 4,506,950      3,349,900 -             ผลการดําเนินงาน

อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ



63

หนวยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป : 
 2. ดานการสรางความสามารถในการแขง 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทีย     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร : 
 แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ

5.7 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

นโยบาย Agenda :  A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 3.2 : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

  14. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 23,576,600   19,832,400    1,012,200     44.26       พรบ.โอนกลับป 2563 (3,000,000 บาท)  

    14.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลสํารวจสถานะปจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ 1 ระบบ 7,910,000      6,750,000       -         ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (13 กย.)

กับโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 300 โรงงาน - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

ในพื้นที่เปาหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร - จัดหาเจาหนาที่ประจําโครงการ 15 คน ปฏิบัติงานใน 15 จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา - จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ประจําโครงการ จํานวน 15 คน

สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) วันที่ 1-2 มิย.63 เพื่อไปปฏิบัติงานใน 15 จังหวัด

- อยูระหวางสํารวจสถานะและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ระดับ 1-3

จํานวน 300 โรงงาน และ 1 พื้นที่

    14.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปน 30 โรงงาน - - 3,617,600      3,057,400       724,200        23.69       ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (2 กค.)

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและ 6,484,000     - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

จัดทําฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย - จัดหาเจาหนาที่ประจําโครงการ ปฏิบัติงานที่ กรอ. จํานวน 1 คน

8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี - ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ ผานเว็บไซต กรอ. /กอน.

ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) ปายประชาสัมพันธ โครงการ / Roll Up จํานวน 10 ชุด

และรับสมัครโรงงานเขารวมโครงการ ถึงวันที่ 15 กค.63

- อยูระหวางศึกษาแนวทางการดําเนินงานฯ เพื่อจัดทําหลักเกณฑ

การประเมินฯ โดยจะมีการประชุมใหความเห็นและจัดทํารางคูมือ

แนวทางการยกระดับและพัฒนาฯ และคูมือการทวนสอบฯ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

            3.4 : สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

    14.3 โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผลตรวจ - 1,920,000      1,400,000       288,000        20.57 ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (16 กค.)

15 จังหวัด 18 พื้นที่ (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน ประเมิน - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 15 จังหวัด - ประชุม คกก.ชํานาญการฯ พิจารณาหลักเกณฑ การตรวจประเมิน

ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธาน)ี 18 พื้นที่ ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2562 ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 

5 จังหวัดใหม  อาคาร สปอ. วันที่ 30 มิย. 2563

- อยูระหวางจัดทํารางคูมือแนวทางการรวบรวมเอกสาร

- อยูระหวางลงพื้นที่ใหคําแนะนํา เตรียมความพรอมกอนตรวจ

ในพื้นที่เปาหมาย 15 จังหวัด 18 พื้นที่

12 มิย.63 จ.สมุทรปราการ รรอ.กรณฯ มอบนโยบาย

    14.4 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการ 35 โรงงาน 3,974,000      3,375,000       -              -          ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (2 กค.)

เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 2 การสงเสริมและะจัดทําฐานขอมูล - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย 7 จังหวัด - จัดหาเจาหนาที่ประจําโครงการ ปฏิบัติงานที่ กรอ. จํานวน 1 คน

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา - ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ ผานเว็บไซต กรอ. /กอน.

 ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงลา) ปายประชาสัมพันธโครงการ / Roll Up จํานวน 10 ชุด

และรับสมัครโรงงานเขารวมโครงการ ถึงวันที่ 30 มิย.63

- อยูระหวางศึกษาแนวทางการดําเนินงานฯ เพื่อจัดทําหลักเกณฑ

การประเมิน โดยจะมีการประชุมใหความเห็นและจัดทํารางคูมือ

แนวทางการยกระดับและพัฒนาฯ และคูมือการทวนสอบฯ

     14.5 โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 70 โรงงาน 6,155,000      5,250,000       -              -         ผลการดําเนินงาน   งวด 2 (6 สค.)

และชุมชนอยางยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

- จัดพิมพคูมือมาตรฐานความรับผิดชอบ (CSR-DIW) จํานวน 300 เลม

คูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ (CSR-DIW) จํานวน 300 เลม 

คูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ (CSR-Beginner) จํานวน 300 เลม 

- จัดอบรมการใหคําปรึกษา และการทวนสอบ ใหแกเจาหนาที่ กรอ.

วันที่ 28-29 พค.63 จํานวน 31 คน

- อยูระหวางเชิญชวนรับสมัครและคัดเลือกโรงงานเขารวมโครงการ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

15. คาใชจายในการพัฒนาและเฝาระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 2,500,000     1,875,000      352,350       #DIV/0!

     15.1 โครงการเสริมสรางขีดความสามารถและการสนับนุนมาตรการ 1 ระบบ 2,500,000 1,875,000 352,350        18.79      ผลการดําเนินงาน   งวด 3 (9 กย.)

ลดกาซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

- จัดหาเจาหนาที่ประจําโครงการ จํานวน 1 คน

- จัดประชุมผานสื่อออนไลน เรื่องการเสริมสรางขึดความสามารถดานการ 

รายงานขอมูลกิจกรรม สาขา IPPU วันที่ 10 มิย.63 หอง 503 กรอ. 

ผูเขารวม 49 คน

- จัดประชุมผานสื่อออนไลน เรื่องการเสริมสรางขึดความสามารถดานการ 

ลดกาซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ ป 64-73(มาตรการทดแทนปูนเม็ด)

วันที่ 12 มิย.63 หอง 503 กรอ. ผูเขารวม 39 คน

- จัดประชุมผานสื่อออนไลน เรื่องการเสริมสรางขึดความสามารถดานการ 

ลดกาซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ ป 64-73 (มาตรการทดแทน/

ปรับเปลี่ยนสารทําความเย็น) วันที่ 16 มิย.63 หอง 503 กรอ. 

ผูเขารวม 59 คน

- จัดประชุมผานสื่อออนไลน เรื่องการเสริมสรางขึดความสามารถดานการ 

ลดกาซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ ป 64-73 (มาตรการจัดการน้ําเสีย)

วันที่ 18 มิย.63 หอง 503 กรอ. ผูเขารวม 52 คน

- ประชุมพิจารณาการจัดทําแผนในการลงพื้นที่สํารวจและเก็บขอมูล

โรงงาน หมวด F-gases และ 3 กลุมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต เครื่องปรับ

อากาศ น้ําเสีย

     15.2 โครงการจัดทําระบบรองรับความสามารถหองปฺฏิบัติการวิเคราะห -                   #DIV/0! ผลการดําเนินงาน

เอกชนที่ขี้นทะเบียนกับ กรอ. ยกเลิก ไมสามารถดําเนินการได พรบ.โอนกลับ ป 2563 3,993,100 บาท



กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

1. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 2.2 1 1 1.2   -          48,500,000          41,226,300       26,473,900       64.22
2. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 2.2 1 1.2   -           7,042,100           5,985,800        4,399,215       73.49
3. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมแมพิมพกาวสูอุตสาหกรรม 4.0 2.2 1 1.2   - 41,828,800         35,554,500         5,760,753       16.20      
4. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 2.2 1 1 1.2   - 91,058,000         77,399,300         33,908,881      43.81      
5. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต 2.2 1 1.2   - 9,286,000          7,893,000          5,270,069       66.77      
6. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสรางงานที่ยังยืนพื้นที่ 3 จังหวัด 2.5 1 1.2   - 2,983,500          2,536,000          1,949,252       76.86      
ชายแดนภาคใต (Hand-in-Hand) 

7. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสูหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2.5 1 1.2   - 3,075,000          2,613,700          720,000          27.55      
8. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 2.5 1 1.2   - 2,400,000          1,785,000          359,851          20.16      
สินคาและบริการดานการทองเที่ยว

9. คาใชจายในการเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมสมุนไพร 2.5 1 1.2   - 5,419,000          4,606,200          1,109,863       24.09      
10. คาใชจายในการยกระดับศูนยกลางการพัฒนาอัตลักษณกาแฟอะราบิกาภาคเหนือ 2.5 1 1.2   - 10,890,000         9,256,500          2,199,890       23.77      
11. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหเปนศูนยกลางผลิตอาหาร 2.5 1 1.2   - 5,700,000          4,845,000          2,349,390       48.49      
ทะเลแหงอนาคต 

12. คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 2.5 1 1.2   -          11,600,000           9,486,000        1,422,096       14.99
13. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู 2.5 1 1.2   - 4,090,000          3,476,500          936,190          26.93      
อุตสาหกรรม 4.0 

14. คาใชจายในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายใตอัตลักษณจังหวัด 2.5 1 1.2   - 13,920,000         11,832,000         4,616,163       39.01      
15. คาใชจายในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 2.5 1 1.2   - 6,013,200          5,111,200          710,778          13.91      
ที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ 

16. คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันปาลม 2.5 1 1.2   - 3,600,000          3,060,000          2,072,595       67.73      
17. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางและไมยางพารา 2.5 1 1.2   - 5,600,000          4,759,700          2,464,173       51.77      
ดวยนวัตกรรมใหมสูเชิงพาณิชย 

18. คาใชจายในการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 2.7 1 1.2   - 27,433,000         23,318,100         14,212,087      60.95      
ภาคอุตสาหกรรม

19. คาใชจายในการสรางและบมเพาะผูประกอบการรายใหม(NEC) 2.11 1 1.2   -          34,200,000          29,068,700       20,026,864       68.89

20. คาใชจายในการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสูการเปนผูประกอบการมืออาชีพ 2.11 1 1.2   -          32,346,000          27,494,100       22,509,803       81.87

21. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาสูสากล 2.11 1 1.2   - 10,000,000         8,162,000          4,679,603       57.33      

22. คาใชจายในการพัฒนาหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค และสงเสริมชองทางการตลาด 2.11 2 1 1.2   -          51,880,000          44,098,000       17,105,026       38.79

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนว

ทาง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

รายการโครงการ

ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนว

ทาง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน

23. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูการเปนสมารท SME และโกลบอล SME 2.11 1 1.2   -          12,060,000          10,251,000        6,766,244       66.01

24. คาใชจายในการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมสรางสรรค (Thai-IDC) 2.11 2 1 1.2   -          36,080,300          30,668,200       21,204,111       69.14

25. คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 2.11 2 1 1.2   -          27,000,000          22,949,000       20,912,450       91.13

26. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) 2.11 1 1.2   -          68,219,800          57,986,800       39,065,000       67.37

27. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ SME ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) 2.11 1 1.2   -          41,886,200          35,603,300       19,284,324       54.16

28. คาใชจายในการพัฒนาการรวมกลุม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) 2.11 1 1.2  -   -          12,265,000          10,549,100        8,664,465       82.13

29. คาใชจายในการบมเพาะ SMEsที่มีศักยภาพใหมีความพรอมในการขยายสูตลาดทุน (MAI) 2.11 1 1.2   -           5,000,000           4,250,000        2,000,400       47.07

30. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ SME (SSRC) 2.11 1 1.2   -          15,972,000          13,576,200        9,563,307       70.44

31. คาใชจายในการยกระดับศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนSMEs สูสากล (ITC) 2.11 2 1 1.2   -          37,192,400          31,613,600       21,841,286       69.09

32. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาผูใหบริการ SME (SP) 2.11 1 1.2   -           7,310,000           6,213,500        4,680,134       75.32

33. คาใชจายในการการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการประเมินผลเพื่อสงเสริมผูประกอบการ 2.14 4 4.3   -           6,808,000           5,786,800        1,720,445       29.73
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 

34. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑสูตลาดโลก 2.14 4 4.3   -           5,952,000           5,059,200        2,500,025       49.42
35. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 2.15 1 1.2   -          11,626,500           9,882,500        4,592,007       46.47
36. ระบบขอมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ 2.15 5 4 4.2   -           8,800,000           8,800,000              9,680        0.11
37. ปนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 4.5 1 1.2   -          13,300,000           9,842,000            48,611            0
38. เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 4.5 1 1.2   -          28,087,000          20,784,400        3,058,454       14.72

รวมทั้งสิ้น 766,423,800      647,383,200      341,167,385   52.70     
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แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.2 ดานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

1. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม 2 กลุม 2 1 50 48,500,000       41,226,300    26,473,900    64.22 ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เครื่องมือแพทย 25 ตนแบบ -           -           -            สูการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงสามารถขยายผลสูเชิงพาณิชยได พรอมทั้งเชื่อมโยงคลัสเตอร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร ใหเกิดความรวมมือกัน ในการพัฒนาเครือขาย

ใหเขมแข็งตลอดหวงโซอุปทาน ดําเนินการพัฒนาแลว จํานวน 1 กลุม และอยูระหวาง

ดําเนินการ 1 กลุม 25 ผลิตภัณฑ (ตนแบบ)  

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

2. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 2 ตนแบบ -           -          -           7,042,100         5,985,800      4,399,215      73.49 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ อุตสาหกรรมไฟฟา

ดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ พรบ.โอนคืน 957,900 บาท อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม พรอมทั้งพัฒนาความรู ทักษะ ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ใหมี

ความพรอมเพื่อรองรับการทํางานทางดานเทคโนโลยีอัจฉริยะ อยูระหวางดําเนินการพัฒนา

สถานประกอบการ ใหสามารถพัฒนาเปนตนแบบผลิตภัณฑ จํานวน 2 ตนแบบ

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

3. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมแมพิมพ 15 กิจการ -           -           -           41,828,800       35,554,500    5,760,753      16.20      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมและพัฒนายกระดับประสิทธิภาพและผลิตภาพของ

กาวสูอุตสาหกรรม 4.0 220 คน -           -           -           ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมแมพิมพไทยใหสามารถ แขงขันไดและเพิ่มมูลคาผลผลิต

เพื่อเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมแมพิมพไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 อยูระหวางดําเนินการพัฒนา

 จํานวน 15 กิจการ 220 คน

ปญหา-อุปสรรคปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

4. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนต 600 คน 200 -           -           91,058,000       77,399,300    33,908,881    43.81 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนายกระดับขีดความสามารถและเพิ่มจํานวนผูประกอบการ

และระบบอัตโนมัติ 2 กลุม 2 -           -           พรบ.โอนคืน 2,142,000 บาท ดานอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ พรอมทั้งพัฒนาตนแบบ (Prototype) ใหกับ

100 ผลิตภัณฑ -           -           -           ผูประกอบการและผลักดันไปสูการผลิตเชิงพาณิชยอยูระหวางดําเนินการพัฒนาตนแบบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ จํานวน 100 ผลิตภัณฑ/ตนแบบ 

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักออกแบบและพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

จํานวน 600 คน อยูระหวางดําเนินการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหุนยนต

และระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สูคลัสเตอร 4.0  จํานวน 2 กลุม

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

5. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต 2 ตนแบบ -           -           -           9,286,000         7,893,000      5,270,069      66.77 ผลการดําเนินงาน  สงเสริมสถานประกอบการในกลุมเปาหมาย โดยการใหคําปรึกษาแนะนํา

พรบ.โอนคืน 1,314,000 บาท เชิงลึก เพื่อผลักดันสถานประกอบการใหมีความพรอมดานกระบวนการ หรือการผลิต ผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อยูระหวางดําเนินการพัฒนาสถานประกอบการ

ใหสามารถพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ (ตนแบบ)

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 
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แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในกา  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.5 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

6. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสรางงาน 90 คน 60 60 100.00 2,983,500         2,536,000     1,949,252      76.86 ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการการพัฒนาฝกอบรมพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป

ที่ยังยืนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (Hand-in-Hand) พรบ.โอนคืน 556,500 บาท ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมใหแกราษฎรในพื้นที่โครงการ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เพื่อขจัดปญหาความยากจนโดยการสรางงานที่ยั่งยืน ดําเนินการแลว 

จํานวน 60 คน และอยูระหวางดําเนินการ 30 คน

ปญหา-อุปสรรค

การดําเนินการอยูในพื้นที่เสี่ยงเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งปจจุบันทั้งสามพื้นที่ทางผูวาราชการ

จังหวัดมีมาตรการสั่งปดจังหวัดหามมิใหมีการเดินทางเขาออกในสามจังหวัดดังกลาว

ทําใหไมสามารถเดินทางไปดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวได

7. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสูหวงโซ 7 กิจการ -         -       -         3,075,000         2,613,700     720,000         27.55 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาศักยภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑาหารแปรรูป

อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 25 กลุม -         -       -         ในพื้นที่ภาคใตชายแดนใหเปนที่ยอมรับของตลาดสากล โดยการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก

ใหแกผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ตลอดหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

และการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 กิจการ 25 กลุม

ปญหา-อุปสรรค

50 เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

8. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขาย 15 กลุม 3 3 100.00 2,400,000         1,785,000     359,851         20.16 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสรางอัตลักษณ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินคาและบริการ 15 ผลิตภัณฑ 3 -       -         พรบ.โอนคืน 300,000 บาท ผลิตภัณฑชุมชน พรอมทั้งสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจัดหาตลาดสินคาชุมชน พรอมทั้ง

ดานการทองเที่ยว สรางโอกาสและขยายฐานการตลาดใหกวางมากขึ้นโดยการเสริมสรางความรูพัฒนาทักษะใหแก

ผูประกอบการ  วิสาหกิจชุมชนใหมีการบริหารจัดการที่ดี และผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน

ดําเนินการแลว 3 กลุม อยูระหวางดําเนินการ 12 กลุม และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา

ตนแบบผลิตภัณฑใหม จํานวน 15 ผลิตภัณฑ 

ปญหา-อุปสรรค

0 เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

9. คาใชจายในการเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมสมุนไพร 80 ราย -       #DIV/0! 5,419,000         4,606,200     1,109,863      24.09 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรผูปลูกสมุนไพรหรือผูผลิตผลิตภัณฑจาก

20 ผลิตภัณฑ -         -       -         สมุนไพรไดรับความรูและตระหนักถึงความปลอดภัย โดยการปลูกแบบปลอดสารหรือแบบอินทรีย

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

อยูระหวางดําเนินการ 80 ราย และอยูระหวางใหคําปรึกษาแนะนําในการเตรียมความพรอม

ดานมาตรฐานที่เกี่ยวของรวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑและทดสอบตลาด จํานวน 20 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

23.77 เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

10. คาใชจายในการยกระดับศูนยกลางการพัฒนาอัตลักษณ 10 กิจการ - 10,890,000        9,256,500     2,199,890      23.77      ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กาแฟอะราบิกาภาคเหนือ 100 ราย - 35 ราย พรบ.โอนคืน 2,110,000 บาท การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ พรอมทั้งสงเสริมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มพัฒนา

20 ผลิตภัณฑ - ดานการตลาดและการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตลอดหวงโซการผลิต ผานการพัฒนา

องคความรูและเสริมสรางทักษะใหกับผูประกอบการ ดําเนินการแลว 35 ราย 

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาจํานวน 65 ราย 10 กิจการ 20 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากกิจรรมสัมมนาเปดตัวโครงการและเผยแพรสื่อเพื่อการรับรูเปนกิจกรรมลักษณะการ

จัดสัมมนา/อบรมโดยมีผูประกอบการและผูสนใจเขารวมจํานวนมากกวา 200 คน ซึ่งอาจมี

ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได เพื่อปองกัน

การแพรเชื้อไวรัส จึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

11. คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเล 40 กิจการ -         -       -         5,700,000         4,845,000     2,349,390      48.491    ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหมีขีดความสามารถในการ

ใหเปนศูนยกลางผลิตอาหารทะเลแหงอนาคต 40 คน -         -         พรบ.โอนคืน 300,000 บาท แขงขันเพิ่มขึ้น ดวยการยกระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชงานวิจัย

นวัตกรรม  และเทคโนโลยี โดยการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกอยูระหวางดําเนินการ 40กิจการ

และผูประกอบการ และบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารทะเลไดรับความรู แนวทางการปฏิบัติที่ดี

ในการทําธุรกิจและไดรับความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อนํามาปรับใชในธุรกิจ

อยูระหวางดําเนินการ 40 คน

ปญหา-อุปสรรค

14.99 เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

12. คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับ 18 กิจการ -         -       -         11,600,000        9,486,000     1,422,096      14.99 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรหรือบุคลากรที่เกี่ยวของสูการเปน

มาตรฐานสินคาเกษตร 140 คน -         35 คน -         ผูประกอบการเกษตรแปรรูปพันธุใหมดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับ SMEsอุตสาหกรรม

1 กลุม -         -       -         เกษตรแปรรูป ซึ่งขณะนี้งดําเนินการพัฒนาแลว จํานวน 35 คน และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา

จํานวน  18 กิจการ 105 คน 1 กลุม

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหกิจกรรมที่ตองทําการพบปะหรือมีการรวมกลุม

ในการดําเนินงานตองถูกระงับชั่วคราว ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี เพื่อปองกันการแพรเชื้อไวรัส 

26.93 จึงสงผลกระทบใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

13. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อเตรียม 20 กิจการ -         -       -         4,090,000         3,476,500     936,190.00    26.93 ผลการดําเนินงาน

ความพรอมเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 50 คน -         56 คน -         พรบ.โอนคืน 410,000 บาท ดําเนินการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมผูประกอบการใหมีความรูดานมาตรฐานการผลิต

และมีแนวคิดพัฒนาสินคาและบริการเชิงสรางสรรคผานการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ณ 

สถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ดําเนินการพัฒนาแลว
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

56 คน และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 20 กิจการ 1 กลุม อยูระหวางดําเนินการรวมกลุม

1 กลุม -         -       -         และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอรอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหกิจกรรมที่ตองทําการพบปะหรือมีการรวมกลุม

ในการดําเนินงานตองถูกระงับชั่วคราว ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี เพื่อปองกันการแพรเชื้อไวรัส 

จึงสงผลกระทบใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

14. คาใชจายในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทองเที่ยว 4 กลุม -         -       -         13,920,000        11,832,000   4,616,163      39.01 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายใตอัตลักษณของจังหวัด

ภายใตอัตลักษณจังหวัด 120 ผลิตภัณฑ -         -       -         พรบ.โอนคืน 2,080,000 บาท ใหมีมูลคาเพิ่มและเปนที่ตองการของนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดและโอกาสทางการตลาด

ใหกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพัฒนา จํานวน 4 กลุม

ปญหา-อุปสรรค

13.91 เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

15. คาใชจายในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทองเ 20 กิจการ -         -       -         6,013,200         5,111,200     710,778         13.91 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเพิ่มศักยภาพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ 180 คน -         20 คน -         พรบ.โอนคืน 1,061,800 บาท และวิสาหกิจชุมชน ดวยการพัฒนาบุคลากรและสรางผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

10 ผลิตภัณฑ -         -       -         และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ดําเนินการพัฒนาแลว 20 คน และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา

บุคลากรและผูประกอบการ จํานวน 160 คนและอยูระหวางดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา

การยกระดับมาตรฐานมาตรฐานการใหบริการ ผลิตภัณฑชุมชนของผูประกอบการ พรอมทั้งสราง

มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย จํานวน 20 กิจการ 10 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

100 เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

16. คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันปาลม 10 กิจการ 5 5 100 3,600,000         3,060,000     2,072,595      67.73 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเพิ่มผลิตภาพแก SMEs กลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมภาคใต

120 คน 120 120 100 ฝงอาวไทย และอันดามันใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ดําเนินการแลว จํานวน 

5 กิจการ และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา จํานวน 5 กิจการ พรอมทั้งถายทอดความรูบุคลากร

และผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ไดนําความรูไปปรับใชในองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 120 คน

ปญหา-อุปสรรค

50 เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

17. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางและ 25 กิจการ 25 0 0 5,600,000         4,759,700     2,464,173      51.77 ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต ใหสามารถเพิ่ม

ไมยางพารา ดวยนวัตกรรมใหมสูเชิงพาณิชย 3 ผลิตภัณฑ 3 3 100 ประสิทธิภาพมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลคาและยกระดับผลิตภัณฑยางพาราไมยางดวยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม อยูระหวางดําเนินการ 25 กิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางพาราและไมยางพาราดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี ใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภค ดําเนินการแลวเสร็จ 3 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

120 ผลิตภัณฑ
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หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถใ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.7 การพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

18. คาใชจายในการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติ 220 กิจการ -       -     -       27,433,000     23,318,100   14,212,087    60.95      ผลการดําเนินงาน

และโซอุปทานภาคอุตสาหกรรม 300 คน 300 319 100.00 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการให

สามารถประยุกตใชเทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ SME ดวยการบริหารจัดการโลจิสติกส

เชิงกลยุทธ ยกระดับเครือขายโลจิสติกสและโซอุปทานชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรกลสูระดับสากล เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการซัพพลายเชน

เพื่อการลดตนทุนในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร เวชภัณฑและเครื่องสําอาง สงเสริม

เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกสเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูโลจิสติกส 4.0 ยกระดับ

ผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider : LSP) สู LSP 4.0 ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานโลจิสติกสและโซอุปทานสูการเปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ ซึ่งดําเนินการพัฒนาแลว

จํานวน 319 คน และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา จํานวน 220 กิจการ

ปญหา-อุปสรรค ชวงการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศไทย

สงผลใหการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกตองเลื่อนออกไปเปนการชั่วคราว จนกวา

สถานการณจะคลี่คลาย เนื่องจากมาตรการฯใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาออกพื้นที่

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในก  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.11 พัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

นโยบาย Agenda :  A2 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 ดานการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

19. คาใชจายในการสรางและบมเพาะผูประกอบการรายใหม 65 กิจการ -        -         34,200,000      29,068,700   20,026,864    68.89 ผลการดําเนินงาน

(NEC) 1,000 คน 375 706 100.00 ดําเนินการกิจกรรมการถายทอดความรูในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจดานตางๆ ดังนี้

1.การปรับ mind set สําหรับผูสนใจเปนผูประกอบการใหม เพื่อใหคนรุนใหมที่สนใจในการประกอบ

ธุรกิจมีแนวทางและสามารถรับรูถึงความสําคัญและองคประกอบตางๆที่จําเปนของการประกอบธุรกิจ

2. การเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) ผานการเรียนรูแบบLean Startup เพื่อสรางบมเพาะ

และสงเสริมใหผูประกอบการสามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ การจัดทําแบบจําลองธุรกิจ (Business

Model Canvas : BMC) กลยุทธการคนหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมสําหรับผูประกอบการ

3. การเตรียมความพรอมสําหรับผูประกอบการใหมใหสามารถนําเสนอโมเดลธุรกิจตอแหลงสนับสนุน

เงินทุนทั้งในและนอกประเทศ (Pitching) อยางมืออาชีพ โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพรอมทั้ง

การทดลองนําเสนอโมเดลธุรกิจและการสรางโอกาสในการนําเสนอโมเดลธุรกิจจริงตอนักลงทุนและ

แหลงทุน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 706 คน และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 294คน 65กิจการ

ปญหา-อุปสรรค

ชวงการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศไทย ทําใหผูประกอบการ

บางสวนวิตกกังวลที่จะเขามาอยูรวมตัวกันเปนกลุมใหญ ซึ่งสงผลตอเขารับการถายทอดความรู

ของผูประกอบการ จากปญหาขางตนมีแนวโนมที่จะสงผลตอการสงผลผลิตและการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา

20. คาใชจายในการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู 1,000 คน 870 731 84.02 32,346,000      27,494,100   22,509,803    81.87 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐาน

การเปนผูประกอบการมืออาชีพ พรบ.โอนคืน 654,000 บาท ผลิตภัณฑ การรวมกลุมเครือขาย การศึกษาวิจัยทางการตลาด ใหแกวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการ

ชุมชนราษฎร ผานการดําเนินงานสําคัญ คือโ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนสู 4.0 กิจกรรม ศักยภาพการรวมกลุมผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมยกระดับศักยภาพดานการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนและกิจกรรม

ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกาวทันไทยแลนด4.0 โดยการจัดฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก

การพัฒนาผลิตภัณฑ และการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ดําเนินการพัฒนาแลวเสร็จจํานวน 

731 คน และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 269 คน

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ปญหา-อุปสรรค

ชวงการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมการฝกอบรมไมสามารถดําเนินการ

รับสมัครผูเขาอบรมในรุนตอไปได เนื่องจากมาตรการฯ ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขา-ออก 

กลับภูมิลําเนาเดิม เพื่อหยุดยั้งการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยใชสื่อ online

21. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวยทุนทาง 100 ราย 100 -        - 10,000,000      8,162,000     4,679,603      57.33 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู

วัฒนธรรมและภูมิปญญาสูสากล 100 ผลิตภัณฑ 100       -        - ดานนวัตกรรม เทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิปญญาดั้งเดิม นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใช

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคาและวัฒนธรรมของตนเองใหคําปรึกษาแนะนําโดยการนําความคิด

สรางสรรคทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาผสานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม พัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมีคุณคาแตกตางไปจากเดิม มีมูลคาสูงแตยังคงอัตลักษณของตนเอง หรือนําภูมิปญญาดั้งเดิม

ผสานการออกแบบที่ล้ําสมัยปรับเปลี่ยนใหเขากับการใชชีวิตของคนสมัยใหม และเชื่อมโยงแนวคิด

วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของพัฒนาผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมที่มีคุณคานําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย หรือ

การนําทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมผสานกับความคิดสรางสรรคตอยอดใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหม

ที่สามารถตอบโจทยความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ

พัฒนา จํานวน 100 ราย 100 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

ชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สงผลใหการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาแนะนํา

เชิงลึกของที่ปรึกษาในสถานประกอบการตองเลื่อนออกไปเปนการชั่วคราว จนกวาสถานการณ

จะคลี่คลาย เนื่องจากมาตรการฯ ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขา-ออกพื้นที่

22. คาใชจายในการพัฒนาหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค และ 300 ราย 300 -        -      51,880,000      44,098,000   17,105,026    38.79

สงเสริมชองทางการตลาด 300 300 -        -      และใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การบริหารจัดการหมูบาน

 ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมสรางสรรคสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑประเภทผา

และเครื่องแตงกายของใชของตกแตง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไมใชอาหาร อาหาร และประเภทอื่นๆ

และเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสงเสริมการตลาด โดยการคัดเลือกผูประกอบการที่มีผลงานดีเดนมาทดสอบ

ตลาดและการจัดการเชื่อมโยงกลุมผูประกอบการรวมถึงการจัดแสดงสินคาและบริการชุมชน

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพัฒนาจํานวน 300 ราย 300 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

จากการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการเขาพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษา

แนะนําเชิงลึกของที่ปรึกษาไมสะดวก 

23. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูการ 2,500 คน 2,500 1,957 78.28   12,060,000      10,251,000   6,766,244      66.01      

เปนสมารท SME และโกลบอล SME พรบ.โอนคืน 2,940,000 บาท ดานการบริหารจัดการ โดยใชเทคโนโลยี ดิจิทัลนวัตกรรม และมีศักยภาพในดาน ผลิตภาพ 

และมาตรฐานในระดับสากลเพื่อตอบสนองตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก และมี

ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ และการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการชุมชน โดยการฝกอบรมใหความรู

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมโดยการฝกอบรมทักษะ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

การสรางการรวมกลุม/เครือขาย ซึ่งเปนการนําผูประกอบการมารวมกลุม/เครือขาย คพอ.(โครงการ

พัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม) ตลอดจนเครือขายสมาคมผูประกอบการที่เกี่ยวของให

ยิ่งใหญ และเปนฐานรากในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และจัดการเขาถึงแหลงทุน โดยจัดบูธ

สินเชื่อของธนาคารตางๆ ภายในกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือขาย

ผูประกอบการเพื่อยกระดับความสามารถทางธุรกิจ และในกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับ

ผูประกอบการในและตางประเทศ ดําเนินการพัฒนาแลวเร็จ จํานวน 1,957 คน 

และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 543 คน

ปญหา-อุปสรรค

จากการประกาศพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พรก. ฉุกเฉิน) 

ซึ่งแตละจังหวัดประกาศใหงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมจํานวนมาก

89.85 จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม

24. คาใชจายในการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมสรางสรรค 200 กิจการ 200 244 100.00 36,080,300      30,668,200   21,204,111    69.14 ผลการดําเนินงาน

(Thai-IDC) 800 คน 800 719 89.88 พรบ.โอนคืน 525,000 บาท ดําเนินการพัฒนานักออกแบบ รวมถึงบุคลากรดานอุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมแฟชั่นและ

300 ผลิตภัณฑ 300 239 79.67 ไลฟสไตลและอุตสาหกรรม S-Curve สรางและพัฒนานักออกแบบเชิงสรางสรรคภายใตแนวคิด 

Designer Creative 4D ที่เนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ นักออกแบบเปนผูประกอบการใหม 

(Startup Designer)เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุนใหมใหมีความเขาใจในการทําธุรกิจแบบ

 Start Up การสราง Idea เปนสินคา การสรางโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทยลูกคา พัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑสิ่งทอเขาสูมาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Tag) ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑและ

แฟชั่นและไลฟสไตล และสรางเครือขายนักออกแบบที่มีศักยภาพ รวบรวมจัดเก็บขอมูลผลงานของ

นักออกแบบ ผลงานเดนความเชี่ยวชาญ ประสบการณเพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายนัก

ออกแบบผลิตภัณฑรวมทั้งเชื่อมโยงกับผูประกอบการในการสรางสรรคงานออกแบบที่มีนวัตกรรม

และสรางมูลคาเพิ่ม ดําเนินการพัฒนาแลว 244 กิจการ 719 คน 239 ผลิตภัณฑ และอยูระหวาง

ดําเนินการ 81 คน 61 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

จากการประกาศพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

(พรก. ฉุกเฉิน) ซึ่งแตละจังหวัดประกาศใหงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมจํานวนมาก

64.58 จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม

25. คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและ 100 กิจการ 80 50 62.50 27,000,000      22,949,000   20,912,450    91.13 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

มาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 1,600 คน 1,200 800 66.67 วิสาหกิจชุมชน(OTOP) ในสาขาอุตสาหกรรมตางๆใหไดรับความรูเรื่องฮาลาล  โดยการฝกอบรม

การสรางการรับรูและระบบมาตรฐานการรับรองฮาลาลเพื่อสรางความเขมแข็งใหบุคคลทั่วไปไดเกิด

ความเขาใจสินคาฮาลาลมีความสะอาดปลอดภัย ใหคําปรึกษาแนะนําสถานประกอบการดานขอรับรอง

ประชาสัมพันธ และเผยแพรเงินทุนหมุนเวียนของ กสอ. กองทุนตางๆ ของรัฐ ตลอดจนการให

บรรจุภัณฑ (Product/ Packaging Design) ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรม
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ฮาลาลและการขอเครื่องหมายฮาลาลที่ผลิตภัณฑ และการตอยอดผลิตภัณฑฮาลาลที่ไดรับการรับรอง

เพื่อสงเสริมใหมีสินคาและบริการฮาลาลที่ไดคุณภาพออกสูตลาดและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค

ในตางประเทศ และสงเสริมภาพลักษณสินคาฮาลาลของไทยใหไดรับการยอมรับในตลาดเปาหมาย 

จึงเปนชองทางและโอกาสการขยายตลาดอาหาร ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร และบริการฮาลาล

ในตางประเทศ ทําใหเกิดการกระตุนใหผูประกอบการสามารถพัฒนาสินคาฮาลาลไปสูตลาดสากล 

และทําใหสินคาฮาลาลไทยเกิดการขยายตัวไปสูผูบริโภคมุสลิมและผูบริโภคอื่นๆ ดําเนินการแลว

 50 กิจการ 800 คน และอยูระหวางดําเนิน 50 กิจการ 800 คน

26. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี 500 กิจการ 330 330 100 68,219,800      57,986,800   39,065,000    67.37 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการพัฒนา

อุตสาหกรรม(เกษตรแปรรูป) พรบ.โอนคืน 980,200 บาท ผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรใหไดรับการพัฒนากระบวนการผลิตดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการรายกิจการ 

และเขาใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐาน โดยนํางานวิจัย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกตใชพัฒนาผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใหไดรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมและขับเคลื่อนการสรางเครือขาย

อุตสาหกรรมสัมพันธ(Industry RelationNetwork)กลุมเครือขาย SMEsในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารแปรรูปใหเกิดความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ สงเสริมใหผูประกอบการสามารถนําผลิตภัณฑ

ที่ผานการพัฒนาไดเขาสูกระบวนการทดสอบตลาดระหวางประเทศ ดวยการออกงานแสดงสินคา 

และการเจรจาธุรกิจ(Business Matching) เพื่อใหผูประกอบการ SMEsไทย ไดรับประสบการณและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสงผลใหสามารถพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดเพื่อใหเกิดโอกาสทางการคาและการขยายชองทางธุรกิจ

ดําเนินการพัฒนาแลว 330 กิจการ และอยูระหวางดําเนินการ 170 กิจการ

ปญหา-อุปสรรค

ผูประกอบการไมสามารถใหพนักงานเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานไดเพราะกังวลวาบุคลากร 

54.000 ที่มารวมอาจไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา และนําไปติดตอกับบุคลากรรายอื่นๆ ได

27. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ SME ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทั 320 กิจการ 250 20 8 41,886,200      35,603,300   19,284,324    54.16 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

(Digital Value Chain) 1,000 คน 1,000 1,150 100 พรบ.โอนคืน 113,800 บาท และขนาดยอมดวยระบบดิจิทัลโดยสรางองคความรูการประยุกตใชดิจิทัลใน SMEs ดวยการพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs ใหมีความรู และทักษะในการใชระบบซอฟตแวรตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดซื้อ การบัญชีการเงิน การบริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารสตอกสินคาการบริหารจัดการ

การผลิต การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําใหลดตนทุน และยอดขายเพิ่มขึ้น พัฒนาทาง

การตลาด SMEs ดวย e-commerce ดวยการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหมีทักษะความสามารถ

ในการบริหารจัดการธุรกิจดวยการตลาดออนไลน e – commerce อยางมีประสิทธิภาพพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานการตลาดออนไลน e-commerce 

ใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับสูสากล และสงเสริม SMEs ภาคการผลิต
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ดวยการคา ออนไลนผาน T-Good tech ดําเนินการพัฒนาแลว 20 กิจการ 1,150 คน 

และอยูระหวางดําเนิน 300 กิจการ

ปญหา-อุปสรรค

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประกาศใช พรก. 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน สงผลใหการเดินทางระหวางจังหวัดมีขอจํากัด

28. คาใชจายในการพัฒนาการรวมกลุม SMEs และเชื่อมโยง 7 กลุม 7 7 100.00 12,265,000      10,549,100   8,664,465      82.13      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรม (Cluster) พรบ.โอนคืน 210,000 บาท ดานผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ขับเคลื่อน

กลุมอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพสอดคลองกับอุตสาหกรรม 4.0 และเชื่อมโยงใหเกิดความรวมมือ

ในการพัฒนาธุรกิจเตรียมความพรอมเครือขายธุรกิจเพื่อเขาสูการเปนคลัสเตอรสรางโอกาสและ

ขยายชองทางธุรกิจสูอุตสาหกรรม 4.0 ดําเนินการพัฒนาแลวเสร็จ จํานวน 7 กลุม

ปญหา-อุปสรรค

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมาชิกของกลุมวิตกกังวลไมประสงค

จะเขารวมกิจกรรมในลักษณะของการรวมกลุม เชน การประชุมการฝกอบรมและการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ จึงทําใหไมสามารถดาเนินกิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกหรือคําปรึกษาแนะนําหรือ caching ได

29. คาใชจายในการบมเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพใหมีความ 8 กิจการ -        -        -      5,000,000       4,250,000     2,000,400      47.07      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการบมเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพใหมีความพรอมในการขยายการลงทุน

พรอมในการขยายสูตลาดทุน (MAI) 50 คน -        -        -      พัฒนา SMEs เพื่อการเตรียมความพรอมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

หรือกองทุน Venture Capital ตางๆ โดยการพัฒนาองคความรูเตรียมความพรอมดานการจัดการ

บัญชีและการเงินและดานอื่นๆ เพื่อเขาสูตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือกองทุน Venture 

Capital ตางๆ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 กิจการ 50 คน

ปญหา-อุปสรรค

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหไมสามารถดําเนินงานได 

เนื่องจากเปนการจัดประชุมที่มีการรวมกลุม จึงมีความเสี่ยงในการแพรเชื้อได

30. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ 6,000 เรื่อง 4,755 4,554 95.77 15,972,000      13,576,200   9,563,307      70.44      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสนับสนุนและใหความชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถดําเนินธุรกิจ

SME (SSRC) พรบ.โอนคืน 813,000 บาท ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการการเชื่อมโยงกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ 

โดยดําเนินการรับเรื่องและคัดกรอง วิเคราะหปญหาของ SMEsเพื่อใหความชวยเหลือในการพลิกฟน

ธุรกิจและพัฒนาตอยอดธุรกิจโดยการใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและการเชื่อมโยง

หนวยงานเครือขายเพื่อใหบริการแก SMEs ในเบื้องตน พรอมทั้งดําเนินการวินิจฉัยและใหคําปรึกษา

แนะนํา ณ สถานประกอบการ แก SMEs ที่ประสบปญหา เพื่อแกไขและพัฒนาธุรกิจ ให SMEs 

มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ซึ่งดําเนินการสับสนุนชวยเหลือแลว จํานวน 4,554 เรื่อง 

ปญหา-อุปสรรค

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหผูขอรับบริการของศูนย SSRC

มีปริมาณลดลงทุกชองทาง
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

31. คาใชจายในการยกระดับศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อ 100 กิจการ 63 74 117.46 37,192,400      31,613,600   21,841,286    69.09      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการยกระดับกระบวนการผลิตสูอุตสาหกรรมศักยภาพ (Process

SMEs สูสากล (ITC) 1,290 คน 872 624 71.56 พรบ.โอนคืน 2,082,300 บาท Transform) พัฒนาสถานประกอบการดวยระบบLean Automation พัฒนาผลิตภัณฑใหม

100 ผลิตภัณฑ 100 99 99.00 เพื่อตอยอดสูเชิงพาณิชย (Product Transform) พัฒนาตนแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล

96.007 (Smart Fram) ตลอดจนเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมผานศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม

(Reskill) และพัฒนาบุคลากรดาน Lean Automation System Integrator ดําเนินการพัฒนาแลว

จํานวน 74 กิจการ 624 คน 99 ผลิตภัณฑ และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา จํานวน 26 กิจการ

666 คน 1 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

99.4

32. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาผูใหบริการ SME (SP) 250 คน 250 247 98.80 7,310,000       6,213,500     4,680,134      75.32      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสรางและพัฒนาผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP)สรางระบบ

9 กลุม 9 9 100     พรบ.โอนคืน 190,000 บาท สนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับทองถิ่น (RISMEP) เชื่อมโยงเครือขายหนวยงาน

และผูใหบริการธุรกิจ SMEs แบบบูรณาการในระดับทองถิ่น (RISMEP) เชื่อมโยงเครือขายหนวยงาน

และผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งดําเนินการพัฒนาแลวจํานวน 247 คน 9 กลุม 

และอยูระหวางดําเนินการพัฒนา 3 คน

ปญหา-อุปสรรค

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมได 

เนื่องจากเปนการจัดประชุมการเดินทางตางจังหวัดและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีการรวมกลุม

 จึงมีความเสี่ยงในการแพรเชื้อได

1. ผูประกอบการไมสะดวกใหเขาโรงงาน จึงเปนอุปสรรคในการคัดเลือกสถานประกอบการเขารวม

กิจกรรม และการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาแนะนํา

2. ผูประกอบการมิไดดําเนินการผลิต หรือหยุดพักกิจการชั่วคราว
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หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร  �      แผนงานบูรณาการ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

33. คาใชจายในการการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการประเมินผล 2 แผน 2.00   -     -     6,808,000       5,786,800    1,720,445   29.73 ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการศึกษาและพัฒนาองคความรูการจัดทํายุทธศาสตรและการจัดทํา

เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พรบ.โอนคืน 2,192,000 บาท โครงการ ตัวชี้วัดในการขับเคลื่อน SME รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และการสรางมาตรฐาน

และวิสาหกิจชุมชน คุณภาพการบริหารจัดการโครงการดวยตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย 

และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ ซึ่งอยูระหวางการจัดทําแผน จํานวน 2 แผน

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหกิจกรรมที่ตองมีการพบปะหรือมีการรวมกลุมในการ

ดําเนินงานนั้นตองถูกระงับชั่วคราว ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี เพื่อปองกันการแพรเชื้อไวรัส จึงสงผล

กระทบตอการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

34. คาใชจายในการยกระดับผลิตภัณฑสูตลาดโลก 72 ราย 52      16      30.77  5,952,000       5,059,200    2,500,025   49.42 ผลการดําเนินงาน พัฒนาผูประกอบการโดยการถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลอง

พรบ.โอนคืน 578,000 บาท กับความตองการของตลาด และเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือธุรกิจดานการตลาด ผานกิจกรรม

ทดสอบตลาดในตางประเทศ เพื่อขยายชองทางธุรกิจในตางประเทศไดโดยจัดกิจกรรม

สรางนักออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ในงานแสดงสินคา Lifestyle Week Tokyo 2020 

ระหวางวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน จํานวน 1 ครั้ง

 มีผูประกอบการที่ไดเขารวมกิจกรรมทดสอบตลาดแลว จําวน 16 ราย

ปญหา-อุปสรรค

1. เนื่องจากเกิดการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชวง กุมภาพันธ-มีนาคม 2563 สงผลใหกิจกรรมการ

จัดแสดงสินคาเพื่อทดสอบตลาดในตางประเทศถูกยกเลิก จึงไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน

ที่กําหนด

2.ผูประกอบการขอยกเลิกการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศหรือผูจัดงานในตางประเทศ

ปฎิเสธไมใหคนไทยเขาประเทศชั่วคราวซึ่งผูดําเนินโครงการไดเสียคาใชจายในการดําเนินงานไป

บางสวนแลว ทําใหสงผลกระทบตอผลผลิตและผลเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถใน  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร  �      แผนงานบูรณาการ

2.15 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

                          ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง

            4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

35. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 100 ราย 29 25    86.21   11,626,500    9,882,500    4,592,007   46.47 ผลการดําเนินงาน

ผูผลิตผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 80 ผลิตภัณฑ 29 17    58.62   พรบ.โอนคืน 2,273,500 บาท ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการ OTOP อุตสาหกรรมชุมชน

72.4138 ใหมีความเขาใจในดานการผลิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมทั้ง

สรางมูลคาเพิ่ม และสรางโอกาสในการแขงขันดานการตลาดและสนับสนุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑที่มีอัตลักษณจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด ดําเนินการพัฒนาแลวจํานวน 28 ราย 24 ผลิตภัณฑ และอยูระหวางดําเนินการ

จํานวน 72 ราย 56 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหกิจกรรมที่ตองทําการพบปะ หรือมีการรวมกลุม

ในการดําเนินงานนั้นตองถูกระงับชั่วคราว ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี เพื่อปองกันการแพรเชื้อไวรัส 

จึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

36. ระบบขอมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใชประโยชน 1 ระบบ 8,800,000      8,800,000    9,680         0.11     ผลการดําเนินงาน

ขอมูลขนาดใหญ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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หนวยงาน : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :  2. ดานการสรางความสามารถในก     4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

4.5 ดานการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

37. ปนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2,500 คน -       -       -       13,300,000       9,842,000      48,611        0.49       ผลการดําเนินงาน

พรบ.โอนคืน 200,000 บาท ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

โดยการพัฒนาความรูและสรางความตระหนักเกษตรอุตสาหกรรม มุงเนนเนนการใหองคความรู

พื้นฐาน สรางความเขาใจ และความตระหนักในการพัฒนาตนเองจากเกษตรกรพื้นฐานสูการเปน

เกษตรอุตสาหกรรม และความรูพื้นฐานเรื่องการแปรรูป ปนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่มุงเนน

การสรางความเขาใจ และเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหมีความเหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรและสถานที่ตั้ง และพัฒนา

และยกระดับศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ มุงเนนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรใหแกกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนการใหคําแนะนําแบบกลุม (Group 

Consult) ตลอดจนเชื่อมโยงเครือขาย OEM และ Merchandisers ของสินคาเกษตรแปรรูป

ขั้นพื้นฐานผานการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหวาง

เกษตรกรผูแปรรูปสินคา กับกลุม OEM ซึ่งจะชวยในการผลิตสินคาที่มีมาตรฐาน และ 

Merchandisers ซึ่งเปนผูกระจายสินคาเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการพัฒนา จํานวน 2,500 คน 

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

38. เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1,400 ราย -       -       -       28,087,000       20,784,400     3,058,454    14.72      ผลการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งรายเดี่ยว รายกลุม หรือ OTOP

 200 ผลิตภัณฑ -       -       -       พรบ.โอนคืน 583,000 บาท ในประเทศไทยใหไดรับการพัฒนามาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ เกษตรแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีการแปรรูป สงเสริม

การรวมกลุมผูประกอบการเกษตรแปรรูป เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน ตลอดจนขยายโอกาส

ทางการตลาดผานงานแสดงสินคาภายในประเทศ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการพัฒนา 1,400 ราย 

200 ผลิตภัณฑ

ปญหา-อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพรเชื่อไวรัสโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  



 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

1. คาใชจายในการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานสูการพัฒนา 2.14 3 3.4   -  - 12,330,000     11,096,800      6,365,862       57.37      

อยางยั่งยืน

2. คาใชจายในการดําเนินการเชิงรุกแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลสังคม 2.14 3 3.5   -  - 3,000,000       2,456,500       816,227         33.23      

และสิ่งแวดลอม

3. คาใชจายในการเปนเจาภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน 2.14 1 1.2  -   - 19,000,000     19,000,000      14,320,010     75.37      

(ASEAN Ministerial Meeting on Mineral: AMMin) และการสงเสริมความรวมมือ

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

4. คาใชจายในการสรางและผลักดันอุตสาหกรรมแรเขาสูมาตรฐานเหมืองแร 4.0 2.14 3 1 1.3   -  - 3,350,000       2,607,700       1,006,171       38.58      

5. การพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 2.15 5 4 4.2   -  - 2,840,200       1,420,100       -                -         

(ระยะที่ 2)

6. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเปนทรัพยากร 5.3 3 11,780,000     5,371,935       4,282,660       79.72      

ทดแทนดานแรและโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

 (Circular Economy)

    6.1 การพัฒนาและขยายผลการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 1 1.3   -  - 480,000         281,900          332,540         117.96    

และการเหมืองแร เพื่อสราง/ขยายเครือขายการนําขยะหรือของเสียกลับมาใชประโยชน

    6.2 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาและประยุกตใชวัตถุดิบทดแทน 1 1.3   -  - 2,400,000       1,440,000       840,000         58.33      

ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

    6.3 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เปาหมาย 3 3.2   -  - 8,750,000       3,612,500       3,062,500       84.78      

    6.4 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานตามเกณฑมาตรฐาน 3 3.4   -  - 150,000         37,535            47,620           126.87    

 Circular Economy เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ

โดยเฉพาะการเปนฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมาใชประโยชน

เพื่อลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

รวมทั้งสิ้น 52,300,200    41,953,035     26,790,930    63.86     

ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

รายการโครงการ ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ 

อก.

แนวท

าง

อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
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หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถใน  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

นโยบาย Agenda :  A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                             ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

            1.3 :  สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง

            3.1 : พัฒนากลไกในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด

            3.4 : สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตร กับสังคมและสิ่งแวดลอม

            3.5 : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนอยางตอเนื่อง


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

1. คาใชจายในการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรม 53.59 12,330,000 11,096,800 6,365,862 57.37   - งปม. 14,500,000 พรบ.โอนคืน 2,170,000 

พื้นฐานสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

  1.1 เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่ประกอบการ 300 ราย 222 357 160.81 3,325,000 2,541,159      2,383,441      93.79 ผลการดําเนินงาน 



8 พื้นที่ 8 พื้นที่  - ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ประกอบการเหมืองแร จํานวน 357 ราย

 - ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่การทําเหมืองที่มีความออนไหว

ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 3 พื้นที่

  1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการดานแร 950 แหง 500 -     -        1,955,000 1,948,300      -               0.00  - จัดฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการประกอบการจํานวน 228ราย

140 ราย 140 228    162.86    

6 แหง 6 -     -        

  1.3 สงเสริมใหผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน 10 ราย 10 5 50.00 570,000 130,000        207,291         159.45  -  ดําเนินการประชาสัมพันธและจัดอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการทํากิจกรรม 5ส 

เขาสูมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 10 เลม 10 0.00 ในเดือนมกราคมจํานวน 2 ราย เดือนกุมภาพันธจํานวน 3 ราย

   1.4 สงเสริมใหผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน 83 ราย 76 108 142.11 1,480,000 721,750        -               0.00  - ใหคําแนะนําอบรมใหความรูสถานประกอบการตามาตรฐานเหมืองแรสีเขียว 

เขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 มีผูประกอบการเขารวมการอบรมจํานวน 47 ราย

 - ลงพื้นที่เตรียมความพรอม และประเมินเบื้องตนของสถานประกอบการ 

ตามมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว จํานวน 54 ราย

 - ตรวจสถานประกอบการที่ขอรับประเมินเหมืองแรสีเขียวรายใหม ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ราย, ครั้งที่ 2 จังหวัดลําพูน จํานวน 1 ราย, ครั้งที่ 3 จังหวัดพัทลุง ตรัง สุราษฎรธานี

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

และนครศรีธรรมราช จํานวน 5 ราย

   1.5  สงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหมี 100 ราย 0 0 0% 2,500,000 1,375,000      0.00  - ที่ปรึกษาลงนามในสัญญาวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR

มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DPIM) 50 แหง  ใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรม 

 - ตรวจรับงวดงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

   1.6 สงเสริมและพัฒนาฟนฟูพื้นที่ประกอบการทําเหมืองแรใหมีการ 9 ครั้ง 9 2 22.22 2,500,000 1,511,331      1,576,770      104.33 ผลการดําเนินงาน  (ดําเนินการเอง) : 

ปรับสภาพและใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ 200 ราย 200 0.00  - การศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว จํานวน 5 พื้นที่

10 พื้นที่ 9 11 122.22  - การสํารวจพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลวและตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ํา  2 ครั้ง

 - การฟนฟูและพัฒนาเพื่อใชประโยชนพื้นที่ในดานตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบ จํานวน 2 พื้นที่

 - การศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว  4 พื้นที่

2. คาใชจายในการดําเนินการเชิงรุกแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 68.53 3,000,000 2,456,500 816,227 33.23   ผลการดําเนินงาน 



ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม

    2.1. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปฏิบัติงานของ 600 ราย -       -        1,700,000 -               #DIV/0!   - ดําเนินการลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา 29 พฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 

ทองถิ่นในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เหมืองแร 4 สื่อ -         - ตรวจรับงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

   2.2 เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของ 235 215      227    105.58    1,100,000 #DIV/0! 1. เครือขายภาคประชาชนที่มีการรองเรียนซ้ําซาก ไดรับการชี้แจงทําความเขาใจ

เครือขายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม เครือขาย  และรวมแกไขปญหา จํานวน 1 เครือขาย

จากการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 1 รายงาน -       2. ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขายภาคประชาชนโดยการลงพื้นที่สํารวจการคงอยูของเครือขาย

ที่ไดจัดตั้งไวแลวและจัดเก็บขอมูลพรอมลงตําแหนงในแผนที่ จํานวน 113 เครือขาย

3. ดําเนินการใหความรู ความเขาใจ และใหขอเสนอแนะเครือขายภาคประชาชน เกี่ยวกับ

การรายงานเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัด จํานวน 113 เครือขาย

   2.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับการทําเหมืองใตดิน 24 21 21 100 200,000         125,000        54,600          43.68 ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :

ครั้ง/คน 1. ลงพื้นที่สรางความรูใหกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่โครงการทําเหมือง 5 ครั้ง

2. ติดตามการดําเนินการของโครงการการทําเหมืองแร และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับ

การทําเหมืองแร จํานวน 5 ครั้ง

3. ลงพื้นที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ จํานวน 5 ครั้ง

3. คาใชจายในการเปนเจาภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 100 19,000,000 19,000,000    14,320,010    75.37 ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :

ดานแรธาตุอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on 4 ครั้ง 4 4 100  - การดําเนินการจัดการประชุมมีการเตรียมการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และการประชุม

Mineral : AMMin) และการสงเสริมความรวมมือในการบริหาร 1 เรื่อง 1 1 100 เสร็จสิ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ กพร. ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม

จัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ระดับรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียนภายใตกรอบความรวมมือดานแรธาตุอาเซียน แลวเสร็จ

ในเดือนธันวาคม 2562
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

4. คาใชจายในการสรางและผลักดันอุตสาหกรรมแรเขาสูมาตรฐาน 63.94 3,350,000 2,607,700 1,006,171 38.58

เหมืองแร 4.0

1. สรางและประเมินมาตรฐานเหมืองแร 4.0 1 มาตรฐาน 1 -     -        2,000,000  - จัดจางที่ปรึกษาแลวเสร็จ

60 แหง 60 -        

80 ราย 80 -        

2. พัฒนาฐานขอมูลและจัดทําแนวทางการรังวัดแผนที่เหมืองแรดาย 75 แปลง 55 67 121.82 650,000 ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :

เทคโนโลยีสมัยใหม สรางมาตรฐานและพัฒนาความรูความเขาใจใน 1 พื้นที่ #DIV/0!  - จัดทําขอมูลรังวัดภูมิประเทศดวยอากาศยานไรคนขับ เปนจํานวน 55 แปลงประทานบัตร

งานสํารวจรังวัดแกบุคลากรในอุตสาหกรรมเหมืองแร  - จัดทําขอมูลรังวัดสอบขอบเขตประทานบัตรดวยงานรังวัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

เปนจํานวน 12 แปลงประทานบัตร

ปญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานการณในปจจุบันของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว

3. จัดทําแผนที่ภูมิประเทศและสรางหมุดหลักฐานตามคาพิกัดบนพื้นฐาน 96 แปลง 60 42 70.00 700,000 ผลการดําเนินงาน (ดําเนินเอง) :

สากลใหม (WGS 84) เพื่อพัฒนาแหลงวัตถุดิบ 15 สถานี 15 21  - รังวัดตรวจสอบหนาเหมือง เปนจํานวน 42 แปลง

 - รังวัดสรางหมุดหลักฐาน เปนจํานวน 21 สถานี
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หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร  �      แผนงานบูรณาการ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่ 4.2 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

5. การพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร 1 ระบบ    2,840,200    1,420,100              -   

จัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (ระยะที่ 2)  อยูระหวางดําเนินการ

 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ]

ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :  2. ดานการสรางความสามารถในการแขง  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเ     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

5.3 การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม                                                                                                    

นโยบาย Agenda :  A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                          ที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  1.3 :  สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง

             3.2 : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

             3.4 : สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตร กับสังคมและสิ่งแวดลอม


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

6. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 51.54 11,780,000 5,371,935 4,282,660 79.72  - งปม.11,780,000 พรบ. โอนคืน 1,800,000

เพื่อพัฒนาของเสียเปนทรัพยากรทดแทนดานแรและโลหะ

ของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

 (Circular Economy)

    6.1 พัฒนาและขยายผลการใชเทคโนโลยีรีไซเคิล 104.76 480,000 281,900       332,540        117.96

ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 1 เทคโนโลยี 0.35 0.75 214.29  - ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือก

เพื่อสราง/ขยายเครือขายการนําขยะหรือของเสีย 30 ราย 0 ในระดับหองปฏิบัติการ 0.75 เทคโนโลยี

กลับมาใชประโยชน 2 ขอมูล 2 ขอมูล 2 ขอมูล 100  - สํารวจ ศึกษา รวบรวมขอมูล และคัดเลือกของเสียเปาหมาย ไดแก ขยะหรือของเสีย

หรือผลพลอยไดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีโลหะเปนสวนประกอบ และคัดเลือก

เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเปนวัตถุดิบทดแทนดานแร/โลหะ 

     6.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาและ 36.67 2,400,000 1,440,000    840,000        58.33

ประยุกตใชวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 1 ชุดขอมูล 0 0.2 #DIV/0! - สํารวจ ศึกษา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อนําขยะหรือวัสดุเหลือใช

1 ชุด 0 #DIV/0! และของเสีย รวมถึงผลพลอยได (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช

60ราย 0 #DIV/0! ประโยชนใหม เพื่อเปนวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

1 ชนิด 1 1 100  - คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรม

4 ขอมูล 3 2.5 83.33 ผลิตชิ้นสวนยานยนต

 - ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของขยะหรือ

ของเสียที่ไดรับการคัดเลือก ในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงาน

ตนแบบ (Pilot scale) 0.5 ชนิด

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :

ผลการดําเนินงาน (จัดซื้อ/จัดจาง) :
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

 - ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของขยะหรือ

ของเสียที่ไดรับการคัดเลือก ในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงาน

ตนแบบ (Pilot scale) 0.5 ชนิด

 - วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดเบื้องตน (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพานิชยในประเทศไทย 0.5 ขอมูล

    6.3 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เปาหมาย 34.72 8,750,000 3,612,500 3,062,500 84.78

 รวม 6 จังหวัด 30.56

        6.3.1 สงเสริมและตอยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา 6 ชนิด 6 5.5 91.67 4,350,000 1,522,500    1,522,500      100.00

ของเสียเปนแหลงทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนา 90 ราย 0 #DIV/0!   - สํารวจ ศึกษา และรวบรวมขอมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ขอมูล 1 1 100.00 นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/กลุมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองปริมณฑล

นครปฐม และราชบุรี เปาหมาย ไดแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รีนครปฐม  และราชบุรี

 - ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของขยะหรือ

ของเสียที่ไดรับการคัดเลือก ในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) จํานวน 1 ชนิด

  คัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลเปน

วัตถุดิบทดแทนดานแร/โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทนได ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปาหมาย

 หรือขยะหรือของเสียที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดศึกษา

รวบรวมขอมูลไว

 ศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของขยะหรือ

ของเสียที่ไดรับการคัดเลือกในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) จํานวน 1.5 ชนิด

38.89

       6.3.2 สงเสริมและตอยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา 4 ขอมูล 0 1 #DIV/0! 4,400,000 2,090,000    1,540,000      73.68

ของเสียเปนแหลงทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนา 6 ชนิด 3 3.5 116.67   - ดําเนินการคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการ

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 90 ราย 0 #DIV/0! รีไซเคิลเปนวัตถุดิบทดแทนดานแร/โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทนได ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นครราชสีมา และขอนแกน เปาหมาย หรือขยะหรือของเสียที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) 

ไดศึกษารวบรวมขอมูลไว แตยังไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียดังกลาว

30 ในเชิงพาณิชยในประเทศ

    6.4 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน 1 ชุดขอมูล 1 0.9 90 150,000 37,535        47,620          126.87

ตามเกณฑมาตรฐาน Circular Economy เพื่อรองรับการ 1 ระบบ 0   - ศึกษา รวบรวม และจัดทําเกณฑมาตรฐาน Circular Economy สําหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

ขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ โดยเฉพาะการ 1 เรื่อง 0   - ฝกอบรมถายทอดเกณฑมาตรฐาน Circular Economy 

เปนฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมา   - รับสมัคร ตรวจประเมิน คัดเลือก ใหคําปรึกษาแนะนํา 

ใชประโยชน เพื่อลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน   - จัดสัมนาสรุปผลและเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง) :



สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9เดือน ผลเบิกจาย รอยละ
1. โครงการการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชีวภาพ (Bioeconomy : Non-food) 2.2 1 1 1.1   -  - 9,450,000        2,775,000      2,775,000       100     
2. โครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตออย (Productivity) 2.14 1 1.1   -  - 10,867,000      6,861,641      6,861,641       100     

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุพืช : ออยและการปรับปรุง 2.14 1 1.1   -  - 3,500,000        2,389,775      2,389,775       100     

พันธุออยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออย
4. โครงการสรางนวัตกรรมเพื่อการผลิตออยพันธุดีและสงเสริมออยพันธุใหม 2.14 1 1.1   -  - 36,922,400      9,143,100      9,143,100       100     

5. โครงการการประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 2.14 1 1.1   -  - 3,000,000        424,500         424,500         100     
 ภายใตแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ 

6. โครงการแกไขปญหาการระบาดของโรคใบขาวออยแบบบูรณาการ ระยะที่ 2 2.14 1 1.1   -  - 12,638,400      2,759,600      2,759,600       100     

7. โครงการการจัดทําโครงสรางตนทุนมาตรฐานการผลิตออย

 2.14 1 1.1   -  - 5,000,000        1,150,000      1,150,000       100     

8. โครงการการพัฒนาการผลิตอาหารสัตวอัดเม็ดจากออยดวยกระบวนการทาง 2.14 1 1.1   -  - 7,000,000        1,375,000      1,375,000       100     
เทคโนโลยีชีวภาพ

9. โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมออยน้ําตาลทราย 2.14 1 1.1   -  - 948,700          948,700         942,600         99.36   

อุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพเชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน
10. โครงการการพัฒนาตนแบบแผนกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใชจากออย 2.14 1 1.1   -  - 2,270,000        681,000         681,000         100     

11. โครงการกระบวนการวิเคราะหสิ่งปนเปอนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 2.14 1 1.1   -  - 11,157,600      2,750,000      2,750,000       100      
ทรายโดยใชเทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs)

12. โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบน้ําตาลทราย
 2.14 1 1.1   -  - 2,000,000        1,189,500      1,189,500       100     

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
13. โครงการการจัดการผลิตออยแปลงใหญเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออยโดย 2.14 1 1.1   -  - 10,000,000      6,500,000      2,462,500       37.88   

ใชเทคโนโลยี Smart Farming 
14. โครงการการคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 2.14 1 1.1   -  - 5,700,000        3,135,000      1,400,000       44.66   

อิเล็กทรอนิกส (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไรออยแบบดิจิทัล
15. โครงการการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) สําหรับ 2.14 5 1 1.1   -  - 9,000,000        4,950,000      2,122,500       42.88   

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ระยะที่ 2  

16. เงินสมทบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตน 2.15 1 1.1  -   - 327,477,400    327,477,400   327,477,400   100     
และขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2549/2550     

รวมทั้งสิ้น 456,931,500    374,510,216  365,904,116   97.70

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 9 เดือน งบประมาณ (บาท)

รายการโครงการ ยุทธฯ

จัดสรร

Agen

da

แผนฯ

 อก.

แนวท

าง
อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.



91

หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแ 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา 
 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.2 ดานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

นโยบาย Agenda : A 1. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 1 :. สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มประสิทธิภาพ


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

1. โครงการการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชีวภาพ (Bioeconomy : 33.33 9,450,000 2,835,000    2,775,000   29.37    ผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพจากออยและน้ําตาลทราย  10         10.00     10.00 100   - ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเริ่มดําเนินการวันที่ 

2. ใหคําปรึกษาและแนะนําสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมชีวภาพ 10 กิจการ 10 กิจการ 27-ม.ีค.-63

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิจัย และผูที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน 30 คน    - ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการงานงวดที่ 1 โดยไดดําเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑชีวภาพ

เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ การทดสอบ วิเคราะห ในกลุมผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemical) 

 โดยการอบรมและศึกษาดูงานของเจาหนาที่ และเวชภัณฑชีวภาพ (Biopharmaceutical/Cosmetics) ที่มีการใชออยหรือผลิตภัณฑ

จากออยมาใชเปนวัตถุดิบ จํานวนไม นอยกวา 10 ผลิตภัณฑ และไดนําเสนอแนวคิด

ในการพัฒนาผลิตภัณฑในแตละผลิตภัณฑเพื่อใหมีคุณลักษณะโดดเดน

 -สงงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอย และเริ่มงานงวดที่ 2 กําหนดสงงาน วันที่ 2 ก.ค.63

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถใน 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา 
 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

นโยบาย Agenda :  A5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 1 :. สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มประสิทธิภาพ


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

2. โครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตออย (Productivity) 64.8 10,867,000    7,890,100    5,112,422    64.80 ผลการดําเนินงาน

  1.1 การพัฒนาศูนยการเรียนรูและกลุมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาดานออย 8 ศูนย /240 ราย 2,000,000       1,017,950      - อยูระหวางการดําเนินงาน

  1.2 การถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตออย  1,200 ราย 850,000          403,910        - อยูระหวางการดําเนินงาน

  1.3 การพัฒนาหองปฏิบัติการในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนา 550,000          431,970        - อยูระหวางการดําเนินงาน

อุตสาหกรรมตอเนื่อง

  1.4 การปฏิบัติการวิเคราะหการสะสมปริมาณน้ําตาล แปง และไฟเบอร 5 สายพันธุ/40 ราย 550,000          410,439       1. ดําเนินการวิเคราะหการสะสมปริมาณน้ําตาล แปง และไฟเบอรในออยพันธุสงเสริม 

ในออยพันธุสงเสริม จํานวน 300 ตัวอยาง 900 รายการวิเคราะห โดยการศึกษาการสะสมน้ําตาล แปง และ

ไฟเบอร เปนกระบวนการที่ใชในการศึกษาในแตละระยะการเจริญเติบโตของออยพันธุ

สงเสริม เพื่อประมาณการชวงอายุที่เหมาะสมของออยพันธุสงเสริมในการเก็บเกี่ยว 

  1.5 การสงเสริมการจัดการวัชพืชอยางเหมาะสมและสาธิตการใชเครื่องจักรกล  - จัดทําแปลงสาธิตฯ 10 แปลง (40 ไร) 40 1,500,000       995,745       1. รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการวัชพืช จากแหลงเรียนรูตาง 

การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการไรออยอยางมีประสิทธิภาพ  - ขอมูลวัชพืชและการบริหารจัดการ ไมนอยกวา 5,000 ไร เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลของ ศอภ .2
 - สาธิตการใชเครื่องจักรกลการเกษตร จํานวน 100 ราย 2.จัดทําแปลงสาธิตการบริหารจัดการวัชพืชในไรออยจํานวน 2 พื้นที่ ไดแกศูนยสงเสริม
 - ถายทอดความรูฯ จํานวน 100 ราย อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคที่ 2 (ดินรวนปนทราย) และสถานีทดลองและ

ขยายพันธุออยพิจิตร(ดินเหนียว) โดยแตละพื้นที่แบงแปลงสาธิตออกเปน 4 แปลงๆละ 

5 ไร ดังนี้  แปลงที่ 1 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยใชแรงงานคน แปลงที่ 2 สาธิตการจัด

การวัชพืช โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร แปลงที่ 3 สาธิตการจัดการวัชพืช

โดยวิธีทั่วไป และแปลงที่ 4 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยวิธีการประยุกตของ ศอภ.2 

  1.6 การพัฒนาหองปฏิบัติการกลางเพื่อการทดสอบโรคและแมลงศัตรูออย  - พื้นที่ปลูกออย มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูออยลดลงไมนอยกวา 2,0  2,100,000       1,252,235      - อยูระหวางการดําเนินงาน

 - มีสายพันธุที่ผานการทดสอบความตานทานโรคและแมลงศัตรูฯ ไมนอยกวา 30 สายพันธุ

 - เกษตรกรชาวไรออยไดรับการถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 200 ราย

  1.7 การสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตออยโดยการวิเคราะหคุณภาพด ิ- ตรวจวิเคราะหคุณภาพดินไมนอยกวา 1,500 ตัวอยาง 3,317,000       2,349,392      - อยูระหวางการดําเนินงาน

 - เกษตรกรชาวไรออยไดรับการถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 60 ราย

ปญหา-อุปสรรค

การลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มตนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนไปอยางลาชากวา

สภาพปกติมาก สงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ มีการชะลอและลาชาไปดวย

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุพืช : ออยและการปรับปรุง 0 0 100 3,500,000      3,205,700    2,111,285    65.86    ผลการดําเนินงาน

พันธุออยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออย

1. ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมออย โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมออยในรูปแบบ 1300 สายพันธุ  - ดําเนินการชําขอตาออยจากแปลงรวบรวมพันธุ และเตรียมแปลงรวมพันธุเพื่อดําเนินการ

ของธนาคารเชื้อพันธุกรรมออย จํานวนรวมไมนอยกวา 1,300 สายพันธุ ปลูกออยรวมพันธุ ในเดือนพฤษภาคม 2563

2. ดําเนินการขยายออยพันธุดี จํานวนรวมไมนอยกวา 500 ตัน 500 ตัน  - ดูแลรักษาแปลงขยายออยพันธุดี ป2562 เพื่อสงเสริมเกษตรกรชาวไรออย

3. จัดทําอุทยานการเรียนรูดานออย โดยมีการสาธิตเทคนิค วิธีการ การใชเครื่องมือ 20 ไร ในเดือนพฤษภาคม2563ดําเนินการเตรียมแปลงออย

เครื่องจักรกลการเกษตร และการดําเนินการผลิตออยตามหลักวิชาการที่ถูกตอง 1.ดําเนินการจัดสัมมนาและสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงพันธุออยลูกผสมชุด CSB 

เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ ปงบประมาณ 2562 เพื่อคัดเลือกออยพันธุดีสายพันธุใหม เพื่อสงสริมเกษตรกรชาวไรออย 

4. การวิจัยและพัฒนาพันธุออยที่เหมาะสมกับทองถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและ ออยพันธุใหม 1 สายพันธุ เมื่อวันที่ 24-25 ธค.62 ที่ โรงแรมภูวนารี อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา มีผูเขารวม 48 คน  

คุณภาพออยโดยการนําออยลูกผสมที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุออย 2. ดําเนินการอบรมพัฒนานักวิจัยดานออยรุนใหมของสอน. เรื่องการจัดการและบริหารน้ําใน

โดยใชเชื้อพันธุกรรมจากการอนุรักษพันธุกรรมออย ณ ศูนยอนุรักษฯ ไรออยและการปรับปรุงพันธุออยและคัดเลือกพันธุออย ในวันที่ 9-11 มีค.63 มีผูเขารวม39คน

ซึ่งดําเนินการปลูกทดสอบออยลูกผสมชุด CSB ป 2009-2017 ณ ศูนย 3. ดําเนินการเก็บขอมูลออยลูกผสมชุด CSB

สงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ภาคที่ 1 – 4    - ศอภ.1 เก็บขอมูล CSB11-16  จํานวน 10 แปลง 

    - ศอภ.2 เก็บขอมูล CSB09-15 จํานวน 8 แปลง

    - ศอภ.3 เก็บขอมูล CSB10-15 จํานวน 5 แปลง

    -ศอภ.4 เก็บขอมูล CSB12-15 จํานวน 8 แปลง

4. โครงการสรางนวัตกรรมเพื่อการผลิตออยพันธุดีและสงเสริมออยพันธุใหม (ราย/ครั้ง/รอยละ) 0 0 100 36,922,400    9,230,600    9,143,100    99.05    ผลการดําเนินงาน

   1.1 พัฒนากระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนาพันธุออย เพิ่ม

้  

2 คูผสม (Suitable env.)   - โครงการไดลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 มีค.63 ที่ปรึกษาอยูระหวางการเสนอแผน

   1.2 กําหนดมาตรฐานการดําเนินการวิจัย เพิ่มผลผลิตภาพการทดสอบพันธุออย

้  

2 มาตรฐานจัดทําแปลง การดําเนินงานเพื่อขอความเห็นชอบจาก สอน. แลวจึงจะจัดทํารายงานการเริ่มงาน 

   1.3 พัฒนากระบวนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมออย ธนาคารเชื้อพันธุกรรมออย 1 แปลงเชื้อพันธุกรรม, เก็บเชื้อ 200 พันธุกรรมในหองปฏิบัติการ, (Inception Report) เพื่อขอเบิกคาจางงวดที่ 1 ตอไป

 และการสรางออยลูกผสม เพาะเมล็ดออยลูกผสม 2019 จํานวน 50,000 โคลน, คัดเลือกออยชุด 2018

   1.4 พัฒนาทางดานชีวโมเลกุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุออยและ 10 สายพันธุ

การคัดเลือกพันธุออย ปญหา-อุปสรรค

   1.5 การทดสอบความตานทานตอโรคออยของออยลูกผสมในกระบวนการพัฒนา เหี่ยวเนาแดง 500 สายพันธุ, แสดํา 500 สายพันธุ  - การลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มตนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนไปอยางลาชากวา

พันธุออย สภาพปกติมาก สงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ มีการชะลอและลาชาไปดวย

     1.6 การเตรียมขอมูลพันธุออยลูกผสม เพื่อประกอบการกําหนดเปนพันธุออย ประกาศพันธุออยสงเสริม 1 สายพันธุ, เตรียมแปลงพันธุหลัก 18 ไร

สงเสริม และเตรียมความพรอมเพื่อการกระจายออยพันธุดี

   1.7 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาพันธุออย พรอมดวยเครือขายการ 20 คน

วิจัยและพัฒนาพันธุออย

   1.8 เตรียมการ และเริ่มตนการถายโอนภารกิจหนาที่ของการวิจัยและพัฒนาพันธุ รอยละ 20

ออยในระยะ ที่ 1
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

5. โครงการการประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 100 3,000,000 450,000      424,500       94.33    ผลการดําเนินงาน

 ภายใตแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ ลงนามในสัญญาจาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยมีแผนการสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563  และเบิกจายงานงวดที่  1 เสร็จเรียบรอยแลว  

กําหนดสงงานงวดที่ 2 วันที่ 15 ส.ค.63            

ปญหา-อุปสรรค

การลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มตนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนไปอยางลาชากวา

สภาพปกติมาก สงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ มีการชะลอและลาชาไปดวย

6. โครงการแกไขปญหาการระบาดของโรคใบขาวออยแบบบูรณาการ ระยะที่ 2 -       -      -    12,638,400    3,159,600    2,759,600    87.34    ผลการดําเนินงาน

โครงการไดลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 มีค.63 ที่ปรึกษาไดเสนอแผนการดําเนินงาน

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สอน. แลว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ปรึกษาอยูระหวาง

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานงวดที 2

ปญหา-อุปสรรค

การลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มตนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนไปอยางลาชากวา

สภาพปกติมาก สงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ มีการชะลอและลาชาไปดวย

7. โครงการการจัดทําโครงสรางตนทุนมาตรฐานการผลิตออย -       -      -    5,000,000 1,250,000    1,150,000    92.00    ผลการดําเนินงาน

ตรวจรับงานงวดที  1 เสร็จเรียบรอยแลว กําหนดสงงานงวดที่ 2 วันที่ 16 ส.ค.63

8. โครงการการพัฒนาการผลิตอาหารสัตวอัดเม็ดจากออยดวยกระบวนการทาง -       -      -    7,000,000 1,750,000    1,375,000    78.57    ผลการดําเนินงาน

เทคโนโลยีชีวภาพ  -อยูในระหวางการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน 

และวิธีดําเนินงานอยางละเอียดในทุกๆ ขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานตลอดโครงการ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา 

ภายใน 25 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9. โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย 948,700        948,700      942,600       99.36    ผลการดําเนินงาน



อุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพเชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จในการ งบประมาณ ถูกโอนกลับทํา พ.ร.บ.โอนงบประมาณพ.ศ.2563 จํานวน 1,532,800 

ปฏิบัติงาน คงเหลือ 948,700 บาท

10. โครงการการพัฒนาตนแบบแผนกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใชจากออย 2,270,000 681,000      681,000       100      ผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาตนแบบแผนกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใชจากออย 2 ตนแบบ สงงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอย กําหนดสงงานงวดที่ 2  วันที่ 15 ส.ค.63

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการแกเกษตรกรชาวไรออย 70 คน

และผูที่เกี่ยวของ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

11. โครงการกระบวนการวิเคราะหสิ่งปนเปอนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 11,157,600 2,789,400    2,750,000    98.59    ผลการดําเนินงาน

ทรายโดยใชเทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs)  จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน 

และวิธีดําเนินงานอยางละเอียดในทุกๆ ขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานตลอดโครงการ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา 

สงงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอย กําหนดสงงานงวดที่ 2วันที่ 27 ส.ค.63

12. โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบน้ําตาลทราย 2,000,000 1,603,900    1,844,000    115      ผลการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  - อยูระหวางการดําเนินงาน

13. โครงการการจัดการผลิตออยแปลงใหญเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออยโดย 1 ระบบ 37.88 10,000,000 6,500,000 2,462,500    37.88    ผลการดําเนินงาน

ใชเทคโนโลยี Smart Farming ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร การจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน 

 จังหวัดกําแพงเพชร 1 ระบบ และวิธีดําเนินงานอยางละเอียดในทุกๆ ขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานตลอดโครงการ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา 

สงงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอย กําหนดสงงานงวดที่ 2 วันที่ 23 ส.ค.63

14. โครงการการคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 1 ระบบ 44.66 5,700,000 3,135,000 1,400,000    44.66    ผลการดําเนินงาน

อิเล็กทรอนิกส (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไรออยแบบดิจิทัล   -ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 24 มีค.63 และเริ่มดําเนินการวันที่ 25 มีค 63

  - ดําเนินงานในงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว กําหนดสงงานงวดทื่ 2 วันที่ 22 ก.ค.63

15. โครงการการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) 1 ระบบ 44.60 9,000,000 4,950,000 2,212,500    44.70    ผลการดําเนินงาน

สําหรับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ระยะที่ 2    - ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 20 มีค.63 และเริ่มดําเนินการวันที่ 21 มีนาคม 63

  - การตรวจรับงานงวดที่ 1 เสรจเรียบรอย กําหนดสงงานงวดที 2 วันที่ 18 ก.ค.63
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หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั 
 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันท 
 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 1 :. สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มประสิทธิภาพ


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

16. เงินสมทบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อชดเชย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 327,477,400       327,477,400     327,477,400     100       ผลการดําเนินงาน

สวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทายฤดูการผลิต  - ดําเนินการเรียบรอย

ป 2549/2550           

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล  9 เดือน
งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ



สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ

1. โครงการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทยและศูนยทดสอบ 2.2 A 1 1 1.4   -  - 407,674,200     372,571,300    55,411,533     14.87    

ยานยนตและยางลอแหงชาติ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 2.14 A 5 1 1.4   -  - 9,893,100         9,893,100       -                -       

ในการแขงขัน

3. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 2.14 -     1 1.4   -  - 35,522,000       35,522,000      26,237,748     73.86    

4. โครงการสรางเครือขายและการรับรูดานการมาตรฐานเพื่อยกระดับ 2.14 -     1 1.4  -   - 271,800           271,800          135,890         50.00    

ผูประกอบการอุตสาหกรรม

5. โครงการการปรับระบบการดําเนินงานปายขอมูลยานยนตตามมาตรฐาน 2.14 -     1 1.4   -  - 3,300,000         3,300,000       -                -       

สากล (Eco Sticker)

6. โครงการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2.14 -     1 1.4  -  -  -                 -                -                -       

7. โครงการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน (Accrediation) 2.15 -     1 1.4  -   - 2,737,400         2,737,400       2,143,000       78.29    

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐาน 2.15 -     4 4.3  -   - 416,000           416,000          410,400         98.65    

รวมทั้งสิ้น 459,814,500    424,711,600   84,338,572    19.86    

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคลอง งบประมาณ (บาท)

ยุทธฯ

จัดสรร

Agend

a

แผนฯ 

อก.
แนวทาง

อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจาย รอบ 9 เดือน

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
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หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแ  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร      แผนงานบูรณาการ

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุมครองผูบริโภค


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

1. โครงการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟา 14.87 407,674,200    372,571,300    55,411,533   14.87         ผลการดําเนินงาน

ในประเทศไทยและศูนยทดสอบยานยนต  พรบ.โอนคืน  23,191,500 บ

และยางลอแหงชาติ

กิจกรรม

1) จัดตั้งสวนทดสอบยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 1 หองปฏิบัติการ            -              -   -         238,574,200    203,471,300    55,411,533   33.33          - อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง

    งบลงทุน : รายการครุภัณฑ 232,624,200    197,521,300    53,428,200   

    1.1) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถยนต 1 ชุด            -              -   -         18,000,000      18,000,000      -               -             

    1.2) ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบ 1 ชุด            -              -   -         37,900,000      37,900,000      -               -             

ไอโซฟก และจุดยึดไอโซฟกทอปเทเทอร

    1.3) ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิง 1 ชุด            -              -   -         41,000,000      41,000,000      -               -             

ศีรษะสําหรับใชในยานยนต

    1.4) คาควบคุมงานกอสรางสนามทดสอบพลวัต 1,212,000        1,082,700        -               -             

(Dynamic Platform) 

    1.5) คาควบคุมงานกอสรางสนามทดสอบระบบเบรก 772,500          690,100          -               -             

(Brake Performance)

   1.6) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) 1 สนาม            -              -   -         19,290,000      16,326,000      16,326,000    100

   1.7) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) 1 สนาม            -              -   -         30,300,000      25,726,500      25,726,500    100

   1.8) คาควบคุมงานกอสรางสนามทดสอบ 1,620,000        1,085,400        -               -             

ระบบเบรกมือ  (Park Brake (Test Hill)

   1.9) คาควบคุมงานกอสรางสนามทดสอบการ 1,570,000        1,051,900        -               -             

ยึดเกาะถนนขณะเขาโคง (Skid-Pad)

   1.10) บํารุงรักษาปาปที่ 4-10 จํานวน 1,234.98 ไร  จังหวัดตาก 1 รายการ            -              -   -         1,259,700        1,259,700        1,259,700      100

   1.11) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake  (Test Hill)) 40,400,000      27,068,000      5,125,500      18.94

   1.12) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเขาโคง  (Skid-Pad) 39,300,000      26,331,000      4,990,500      18.95

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

   งบรายจายอื่น

   1.13) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยทดสอบยานยนต 4 สนาม            -              -   -         5,950,000        5,950,000        1,983,333      33.33          

และยางลอแหงชาติ

2) สงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศ 1 หองปฏิบัติการ            -              -   -         169,100,000    169,100,000    -              -            

   งบลงทุน : รายการครุภัณฑ

   2.1) ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนตไฟฟา 1 ชุด            -              -   -         137,750,000     137,750,000     -               -              - อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง

   2.2) ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่ 1 ชุด            -              -   -         31,350,000      31,350,000      -               -             

รถจักรยานยนตไฟฟา
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หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

เพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

นโยบาย Agenda :  A 5 การปรับปรุงระเบียบและการใหบริการ

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุมครองผูบริโภค


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน 1 -           -          -          9,893,100     9,893,100    -            0.00 ผลการดําเนินงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ระบบ

งบลงทุน 

รายการ : ระบบเชื่อมโยงขอมูลสําหรับการบูรณาการ

ขอมูลอุตสาหกรรมดานการมาตรฐาน แขวงทุงพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  [1 ระบบ]

กิจกรรม

จางเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลบูรณาการขอมูล 4 งวดงาน 1 งวดงาน 1 งวดงาน

อุตสาหกรรมดานการมาตรฐาน แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

1. ลงนามสัญญาจางเลขที่ 161/2563 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63

2. สงมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ 16 ม.ิย. 63 คณกรรมการตรวจรับงานแลวเมื่อ

24 ม.ิย. 63 ขณธนี้อยูระหวางเบิกจายเงินงวดที่ 1 จํานวน1,477,500 บาท

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแข  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

เพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

แนวทางที่ 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุมครองผูบริโภค



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

3. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 90 35,522,000      35,522,000    26,237,748    73.86 ผลการดําเนินงาน  พรบ.โอนคืน  3,000,000 บ

กิจกรรม

1) กําหนด แกไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 45 เรื่อง 25 เรื่อง 16 เรื่อง

2) ตรวจเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 3,400 3,400 2,516

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

3) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 3,000 2,100 2,847

 ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ

4) การตรวจติดตามผล 1,000 875 1,007

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

5) กํากับดูแลและตรวจติดตามการรับรองคุณภาพ 76 จังหวัด               -               - 

ผลิตภัณฑชุมชนของหนวยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนระดับจังหวัด

6) การพัฒนาผูผลิตชุมชน 1,100 คน 1,100 คน 1,137 คน 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยคุณภาพ

และมาตรฐาน” ณ จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดขอนแกน และจังหวัด

ชลบุรี ผูเขารวมรวมทั้งสิ้น  808 คน 

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย

เครื่องหมาย มผช."  ณ จังหวัดสงขลา ผูเขารวมจํานวน 109 คน

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผูผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

สูกระบวนการรับรองคุณภาพ" ณ จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดนครปฐม และจังหวัด

7) การจัดการขอมูลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 2 ครั้ง 1 ครั้ง - - ขอนแกน  จํานวน 220 คน

8) การจัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสราง

ดําเนินงานการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ความเขาใจระหวาง สมอ.หนวยรับรองระดับจังหวัด และหนวยตรวจสอบผลิตภัณฑ

ชุมชน (Workshop) ผูเขารวม 182 คน

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.
แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ยกเลิก เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับจัดสรร

ตาม พรบ.
แผน/ผล 9 เดือน

 
ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

4. โครงการสรางเครือขายและการรับรูดานการมาตรฐาน 100 271,800          271,800        135,890        50.00 ผลการดําเนินงาน

เพื่อยกระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม  พรบ.โอนคืน  873,300  บ

กิจกรรม

1) การสรางเครือขายดานการมาตรฐาน 400 คน 300 คน 500 คน

2) การสรางการรับรูดานการมาตรฐาน 15 เรื่อง 11 เรื่อง 15 เรื่อง  -จัดทําคลิปวิดีโอ/อินโฟกราฟฟกเรื่องมาตรฐาน เพื่อเผยแพรผาน Facebookมีผูเขาชม

จํานวน 569,325 คน

5. โครงการการปรับระบบการดําเนินงานปายขอมูล 3,300,000       3,300,000      -              0.00 ผลการดําเนินงาน

ยานยนตตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

กิจกรรม

จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการปรับระบบการดําเนินงานปายขอมูล 4 งวดงาน

ยานยนตตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

6. โครงการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม เนื่องจากไดรับงบประมาณรายจายประจําป 2563 เมื่อ 26 ก.พ.63 

1) สัมมนาทางวิชาการเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน 12 เรื่อง 12 เรื่อง -           ประกอบกับไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องจากสถานการณ

2) สัมมนาระดมความคิดเห็นตอรางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 12 เรื่อง 6 เรื่อง -           โรคระบาด COVIC-19

3) สัมมนาทางวิชาการเพื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีตอรางมาตรฐานผลิ 12 เรื่อง 0 -            (พรบ.โอนคืน  1,720,000  บ)

ดําเนินการลงนามในสัญญาจางเรียบรอยแลว ตามสัญญาเลขที่ 80/2563 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
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หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงข  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเที  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :     แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง

                            ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ

แนวทางที่ 1.4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุมครองผูบริโภค

             4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม


แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

7. โครงการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน (Accrediation) 100 2,737,400    2,737,400     2,143,000    78.29

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

1) พัฒนา สรางและสงเสริมบุคลากร สมอ.คณะกรรมการสาขาตางๆ ประกอบการ

  

2/125

้

0 2/125

้

2 )การสรางความตระหนักดานการรับรองระบบงาน/รับฟงความคิดเห็น/เผยแพร 1/500

้

- -

3) การพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรหนวยรับรองระบบงาน (AB) และหนวยงาน

 ่  

1/50

้

- -

4) การตรวจประเมินดานการมาตรฐาน 350 ครั้ง 282 ครั้ง 515 ครั้ง

5) การรับรองระบบงาน 200 ฉบับ 144 ฉบับ 286 ฉบับ

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐาน 100 416,000      416,000       410,400       98.65 ผลการดําเนินงาน พรบ.โอนคืน 399,100  บาท

1) พัฒนาสมรรถนะ ความรู และทักษะ เพื่อสรางความรูความเขาใจพัฒนา 1/30 0 1/30

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เสริมสรางศักยภาพขาราชการในการปฏิบัติงานใหมี ครั้ง/คน ครั้ง/คน ครั้ง/คน

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกร

ตามเปาหมายที่ตั้งไว

2) พัฒนาขาราชการสายงานหลักดานการมาตรฐาน เพื่อสรางความรู 1/31 0 1/31

ความเขาใจ พัฒนาศักยภาพ และใหเกิดประโยชนตอทางราชการ ครั้ง/คน ครั้ง/คน ครั้ง/คน

3) สงบุคลากรไปฝกอบรม/ศึกษา/ดูงาน และสัมมนาภายนอก 1/1 0 1/1

ครั้ง/คน ครั้ง/คน ครั้ง/คน

4) การเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร 1/30

ครั้ง/คน

1. การปฐมนิเทศขาราชการใหม สมอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหวางวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 

 โดยผูเขารับการอบรมไดแก ขาราชการใหม สมอ. จํานวน 30 ราย

2.  การฝกอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Lead Assessor ระหวางวันที่

 20 - 24 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ จํานวน 31 ราย

3. จัดสงขาราชการ จํานวน 1 ราย เขารับการฝกอบรมหลักสูตรภาษา

อังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) 

ผลการดําเนินงาน  พรบ.โอนคืน  580,000  บาท

ยกเลิก เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ฝกอบพัฒนาใหความรูดานการมาตรฐานระบบการรับรองมาตรฐานการ

ยกเลิก เนื่องจากงบประมาณถูกนําเขา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดการปาไมอยางยั่งยืน ระหวางวันที่ 27-28 ม.ค. 63 ณ สมอ.จํานวน 25 ราย

2. สัมมนาผูประเมินวิชาการของหนวยรับรองหองปฏิบัติการเพื่อแลก

เปลี่ยนขอคิดเห็นดานวิชาการสาขาตางๆ วันที่ 7 ม.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป

แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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เสร็จแลว

ตามแผน แผน 9 เดือน ผลเบิกจาย รอยละ
1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ดวยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนํากาก 2.2 3 2 2.2   -  -          9,326,500          8,761,200        1,865,300        21.29

ของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใชประโยชน

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ 2.2 3 2 2.2   -  -          2,151,300          1,721,000        1,290,780        75.00

ตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือขายนวัตกรรม

3. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรม 2.2 3 2 2.2   -  -          6,019,300          5,015,400        3,611,580        72.01

เปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความ สามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุใหม

4. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูความเปนโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 2.2 3 2 2.2   -  -          7,701,500          6,661,200        4,620,900        69.37

การผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

5. โครงการปฏิรูปผูประกอบการสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to 2.2 3 2 2.2   -  -        11,116,900          9,093,500        6,670,140        73.35

Bio-Plastics Industry)

6. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเขาสูอุตสาหกรรม 2.2 3 2 2.2   -  -          4,650,000          3,720,000        2,790,000        75.00

พลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ดวยระบบ IoT (Internet of Things)

7. โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเปาหมายดวยเทคนิคการออกแบบ 2.2 3 2 2.2   -  -          3,201,000          2,560,800        1,920,600        75.00

ทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นสวนโครงการ

8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 2.2 1 2 2.2   -  -          8,435,500          7,248,400        5,061,300        69.83

อัจฉริยะ (Smart Electronics)

9. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 2.2 3 2 2.2   -  -          5,536,400          4,929,100        3,321,840        67.39

10. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการ 2.2 3 2 2.2   -  -          4,171,900          3,537,500        2,503,140        70.76

ผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟาอัจฉริยะ

11. โครงการพัฒนาตนแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 2.2 3 2 2.2   -  -          8,970,000          7,876,000        5,382,000        68.33

 (New S-Curve)

12. โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเพื่อรองรับ 2.2 3 2 2.2   -  -          4,813,000          4,150,400        2,887,800        69.58

การผลิตยานยนตไฟฟา

13. โครงการยกระดับความสามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตสู 2.2 3 2 2.2   -  -          4,767,300          3,813,900        2,860,380        75.00

อุตสาหกรรมอากาศยาน

14. โครงการเตรียมความพรอมอุตสาหกรรมอาหารสูอุตสาหกรรม 4.0  ดวยการเพิ่ม 2.2 3 2 2.2   -  -          4,195,000          3,356,000        2,517,000        75.00

ประสิทธิภาพการดําเนินงานในกระบวนการผลิต

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 9 เดือน งบประมาณ (บาท)

รายการโครงการ ยุทธฯ

จัดสรร

Agend

a

แผนฯ 

อก.

แนว

ทาง

อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจายรอบ 9 เดือน
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เสร็จแลว

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 9 เดือน งบประมาณ (บาท)

รายการโครงการ ยุทธฯ Agend แผนฯ แนว อยูระหวาง
ยกเลิก

 ไดรับจัดสรรตาม

 
เปรียบเทียบผลการเบิกจายรอบ 9 เดือน

15.โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 2.2 5 2 2.2   -  -        11,230,000          8,021,600        3,369,000        42.00

ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม

16. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) 2.2 2 2.2  -   -          3,993,500          2,196,425        2,196,400      100.00

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0  (ระยะที่ 2)

17. โครงการพัฒนาตนแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใชงานแลวสําหรับยานยนต 2.2 1 2 2.2  -  -                    -                      -                    -              -   

ไฟฟาในประเทศไทย  (พรบ.โอนคืน 9,168,000 บาท)

18. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสรางมูลคา (Value creation) 2.2 2 2.2   -  -          4,179,700          2,298,800          825,940        35.93

ของภาคเศรษฐกิจไทยดวยหุนยนต ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

19. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนา 2.2 2 2.2   -  -          6,900,000          5,713,200        3,795,000        66.43

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

20.โครงการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2.4 4 2 2.5   -  -          2,070,000          1,695,600        1,138,500        67.14

21. โครงการจัดทําดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI) 2.14 2 2.1   -  -          2,334,600          1,867,700          816,900        43.74

22. คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2.14 2 2.2   -  -        25,819,100        14,134,730      12,175,730        86.14

23. โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นสวนยานยนตไทย เพื่อเขาสูหวงโซการผลิตใน 2.14 1 1.2   -  -          3,745,000          2,996,000          735,800        24.56

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

24. โครงการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑสมัยใหมเพื่อลดการสูญเสีย 2.14 1 1.2   -  - 4,255,000         3,404,000         1,452,500       42.67       

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูป

รวมทั้งสิ้น 149,582,500    114,772,455    73,808,530    64.31      
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หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแข  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวด

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.2 ดานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

นโยบาย Agenda : A 1. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 

                     : A 3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม

1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ดวยเทคโนโลยีรีไซเคิล 61.11 9,326,500 8,761,200 1,865,300 21.29 ผลการดําเนินงาน 

 และการนํากากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใชประโยชน  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : การจัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับ 10 เลม 14 14 100

การดําเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 : การกําหนดของเสียเปาหมาย (การคัดเลือก 1 ชุด 1 1 100

ของเสียสําหรับการดําเนินงานโครงการ)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 : การศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลสําหรับ 3 ประเภท/ชนิด 3 2 66.67

ของเสียเปาหมาย ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 : การกําหนดผูประกอบการผูรวมโครงการ 1 งาน 1 1 100 -

(คัดเลือกโรงงานนํารอง) ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 : การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 5 ราย 2 0 -

ของผูประกอบการผูรวมโครงการ (โรงงานนํารอง)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 : การเผยแพรองคความรูและผลสําเร็จจาก 1 ชุด - 0

การดําเนินงานโครงการ

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยการสรางนวัตกรรม 68.33 2,151,300 1,721,000 1,290,780 75.00 ผลการดําเนินงาน

อยางเปนระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือขายนวัตกรรม  อยูระหวางดําเนินการ

ภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก 1. จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 14 14 100

กิจกรรมหลัก 2. จัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธและ 1 ครั้ง 1 1 100

รับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบการ และผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมโครงการ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แนวทางที่ : 2.2 กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  



107



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก 3. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ 1 1 1 100

ตามแนวทางสากล ใหแกบุคลากรของสถานประกอบการ 15 แหง หลักสูตร ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก 4. ทวนสอบ (Verify) การสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ 15 10 5 50 -

ตามแนวทางสากล ใหแกสถานประกอบการ จํานวน 15 แหง แหงละ 2 ครั้ง สถานประกอบการ ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก 5. สนับสนุน/ขยายเครือขายภาคอุตสาหกรรมฯ และการประสาน 2 ครั้ง - 0 -

ความรวมมือ เพื่อการพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย

กิจกรรมหลัก 6. ติดตามผลสถานประกอบการที่เขารวมโครงการป 2562 30 25 15 60

3. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐานผลิตภาพ สถานประกอบการ 66.67 6,019,300 5,015,400 3,611,580 72.01 ผลการดําเนินงาน 

และนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรม  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับ 10 เลม 14 14 100

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธรับสมัครผูประกอบการเปาหมาย ทีมที่ปรึกษาเขาพบ

  

1 รายการ 1 1 100 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก ประชุมกําหนดแนวทางยกระดับฯ และลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก

 

440 30 0 -

กิจกรรมหลัก กิจการที่เขารวมโครงการตองสงผูบริหารหรือผูแทนที่มีบทบาทตอ

      

120 คน ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดทําองคความรูเพื่อการยกระดับผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

      ้

8 เรื่อง 3 2 66.67 -

4. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูความเปนโรงงานอัจฉริยะ 77.14 7,701,500 6,661,200 4,620,900 69.37 ผลการดําเนินงาน 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ เพื่อรับสมัคร 5 ครั้ง 5 5 100

สถานประกอบการและผูสนใจเขารวมโครงการ

กิจกรรมหลัก ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู 20 กิจการ 20 20 100

ความเปน Smart Factory

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ Smart Factory 3 หลักสูตร 3 3 100

และอุตสาหกรรม 4.0 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก สรางที่ปรึกษาดานการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหเปน 1 หลักสูตร 1 1 100 -

Smart Factory ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถายทอดความรูเกี่ยวกับ 120 คน 40 0 -

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมทอดความรูเกี่ยวกับการนําหุนยนตและระบบ 100 คน - 0

อัตโนมัติมาประยุกตใชงานและแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Show Case)

5. โครงการปฏิรูปผูประกอบการสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 50 11,116,900 9,093,500 6,670,140 73.35 ผลการดําเนินงาน 

(Transformation to Bio-Plastics Industry)  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก 1. จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 14 14 100

กิจกรรมหลัก 2. ประชาสัมพันธ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการเขารวมโครงการ 1 งาน 1 1 100
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก 3. การใหคําปรึกษาสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา 20 20 20 100 ปญหาอุปสรรค

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ สถานประกอบการ -

กิจกรรมหลัก 4. จัดทําหลักสูตรและอบรมใหความรูแกบุคลากร 300 คน - 0 ขอเสนอแนะ

ที่เกี่ยวของกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ -

กิจกรรมหลัก 5.สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการยกระดับสูอุตสาหกรรมพลาสติก 150 - 0

ชีวภาพ คน

กิจกรรมหลัก 6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 1 - 0

ในการปฏิรูปผูประกอบการสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ งาน

6. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเขาสู 44.31 4,650,000 3,720,000 2,790,000 75.00 ผลการดําเนินงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ดวยระบบ IoT (Internet of Things) .  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140

กิจกรรมหลัก รับสมัครผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 12 กิจการ 12 12 100

 หรืออุตสาหกรรมพลาสติกที่มีแนวโนม การปรับกระบวนการผลิตสู

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่มีความพรอมในการนําระบบ Internet

 of Things มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทําการคัดเลือกผู

ประกอบการพลาสติกเพื่อเขารวมโครงการ จํานวน 12 กิจการ

กิจกรรมหลัก ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของสถานประกอบการ 12 12 12 100

ที่เขารวมโครงการ เพื่อคัดเลือกกระบวนการ/เครื่องจักรที่จะดําเนินการ Mandays 

ประยุกตใชระบบ Internet of Things ของแตละสถานประกอบการ

กิจกรรมหลัก วิเคราะหขอมูลที่มีผลตอกระบวนการผลิตของเครื่องจักร 12 12 9 75

 เพื่อกําหนดตําแหนงและปริมาณของอุปกรณสําหรับระบบ Internet of 

Things และอุปกรณสนับสนุนระบบ Internet of Things 

ของแตละสถานประกอบการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ/เซ็นเซอร 12 กิจการ 12 4 33.33

ในการรับสง/ควบคุมของระบบ Internet of Things และอุปกรณ

สนับสนุนตาง ๆ ใหสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได เพื่อใหสถานประกอบการ

สามารถควบคุมการผลิตผานระบบ online ได (อุปกรณเซ็นเซอรและ

อุปกรณสนับสนุนตาง ๆ 1 ชุดตอกิจการ)

กิจกรรมหลัก ดําเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณสําหรับระบบ Internet 12 กิจการ 12 4 33.33

of Things และ Wireless Sensor Network กับเครื่องจักรที่คัดเลือกไวใน

แตละสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ (อุปกรณ wireless 1 ชุดตอกิจการ)

กิจกรรมหลัก ดําเนินการเชื่อมโยงระบบ Internet of Things 12 8 4 50

กับอุปกรณและเครื่องจักร
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก วิเคราะหหาคาคอนดิชันที่เหมาะสมสําหรับระบบ Internet 12 4 0

 of Things ในการทํางานรวมกับเครื่องจักร เพื่อใหสามารถควบคุม

การทํางานใหมีความถูกตองและเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของ

สถานประกอบการ ที่เขารวมโครงการ และทดสอบและเก็บขอมูล

การดําเนินงานของระบบ Internet of Things ในการทํางานรวมกับเครื่องจักร 

เพื่อใชในการปรับตั้งคาใหมีความเหมาะสม

กิจกรรมหลัก ปรับตั้งคาคอนดิชันของระบบ Internet of Things 12 กิจการ - 0

ใหเหมาะสมหลังจากการทดสอบแลว พรอมทั้งทําการทดสอบและ

เก็บขอมูลซ้ํา เพื่อใหระบบ Internet of Things สามารถทํางานได ปญหาอุปสรรค

อยางมีประสิทธิภาพ  -

กิจกรรมหลัก ถายทอดความรู สอนการใชงานระบบ Internet of Things 12 กิจการ - 0 ขอเสนอแนะ

 ใหแกบุคลากรของสถานประกอบการ จํานวนไมนอยกวา 3 คน ตอกิจการ  -

กิจกรรมหลัก เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพ 12 กิจการ - 0

ของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการประยุกตใชระบบ

 Internet of Things

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 1 งาน - 0

ในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการสูอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ดวยระบบ Internet of Things

7. โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเปาหมายดวยเทคนิค 80 3,201,000 2,560,800 1,920,600 75.00 ผลการดําเนินงาน

การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นสวนโครงการ  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนิน 10 เลม 10 14 100

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรโครงการไปยังกลุมเปาหมาย 5 เลม 5 5 100

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ เทคนิคการควบคุม 1 หลักสูตร 1 1 100

ความคลาดเคลื่อนของรูปรางและขนาด ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหสามารถเพิ่มผลิตภาพ 12 กิจการ 12 12 100 -

การผลิตดวยเทคนิคการควบคุมความคลาดเคลื่อนของรูปรางและขนาด ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถายทอดความรู เทคนิคการควบคุม 80 คน 0 -

ความคลาดเคลื่อนของรูปรางและขนาด

8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 72.44 8,435,500 7,248,400 5,061,300 69.83 ผลการดําเนินงาน 

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140  อยูระหวางดําเนินการ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก การสัมมนาเปดตัวโครงการแบบออนไลน 100 คน 100 112 112

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธและรับสมัครผูประกอบการ 1 ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมหลัก การออกแบบและพัฒนา IoT Module 1 ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมหลัก การปรับปรุง พัฒนาตอยอดระบบ Platform กลาง 3 ระบบ 0

กิจกรรมหลัก การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ Smart Electronics 8 ผลิตภัณฑ/ 0 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก การอบรมบุคลากรนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ Smart 

            

2 ครั้ง 2 2 100 -

กิจกรรมหลัก การอบรมยกระดับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูการ

          

4 ครั้ง 4 4 100 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การสัมมนาปดตัวโครงการฯ 100 คน 0 -

9. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม 28 5,536,400 4,929,100 3,321,840 67.39 ผลการดําเนินงาน

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140

กิจกรรมหลัก ฝกอบรมบุคลากรกอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมไฟฟา 100 คน - 0

และอิเล็กทรอนิกสและ ที่เกี่ยวเนื่อง ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก ฝกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 100 คน - 0 -

กิจกรรมหลัก ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0 100 คน - 0 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ฝกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง 100 คน - 0 -

10. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 85.56 4,171,900 3,537,500 2,503,140 70.76 ผลการดําเนินงาน

กระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟาอัจฉริยะ  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับ 10 เลม 14 14 100

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ และรับสมัครสถานประกอบการเขารวมโครงการ 1 ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรดานการออกแบบประยุกต 120 คน 30 34 113.33

ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ

ที่อัจฉริยะในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูง 10 10 10 100 ปญหาอุปสรรค

ในกระบวนการผลิต ดานเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ -

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 สงเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือ 10 กิจการ 10 10 100 ขอเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ -

กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพรโครงการฯ และสรุปผลการดําเนินงาน 100คน 0

11. โครงการพัฒนาตนแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 45.40 8,970,000 7,876,000 5,382,000 68.33 ผลการดําเนินงาน

การแพทยครบวงจร (New S-Curve) .  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่มีศักยภาพ 9 กิจการ 9 16 177.78

กิจกรรมหลัก การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมวัสดุเชิงเทคนิค/ตอยอดการพัฒนา 36 9 0

กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม บุคลากร 250 ราย - 0 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยใน

้

2 ครั้ง - 0 -

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพรสรุปผลการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง - 0 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก สรางเครือขายระหวางกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย 3 ครั้ง - 0 -

12. โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 40 4,813,000 4,150,400 2,887,800 69.58 ผลการดําเนินงาน

เพื่อรองรับการผลิตยานยนตไฟฟา  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140

กิจกรรมหลัก แตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ 3 3 100

กิจกรรมหลัก จัดทําหลักสูตร 5 หลักสูตร 5 5 100

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธเพื่อรับสมัคร 5 ครั้ง 5 5 100

กิจกรรมหลัก คัดเลือกผูเขารวมการอบรม 260 คน 0

กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรพลศาสตรและการออกแบบยานยนต ไฟฟา 40 คน 0

กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรระบบขับเคลื่อนสําหรับยานยนตไฟฟา 40 คน 0

กิจกรรมหลัก จัดอบรมระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ 60 คน 0 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุไฟฟาสําหรับยานยนต 60 คน 0 -

ไฟฟาและผลกระทบตอระบบไฟฟากําลัง ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดอบรมวัสดุคอมโพสิตน้ําหนักเบาสําหรับยานยนตสมัยใหม 60 คน 0 -

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาหัวขอที่เกี่ยวกับยานยนตสมัยใหม 100 คน 0

13. โครงการยกระดับความสามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรม 48.00 4,767,300 3,813,900 2,860,380 75.00 ผลการดําเนินงาน

ยานยนตสูอุตสาหกรรมอากาศยาน  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 10 14 140

กิจกรรมหลัก การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยาน

้

20 คน - 0

กิจกรรมหลัก การประเมินศักยภาพผูประกอบการ 20 โรง 20 20 100 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก การใหคําปรึกษาแนะนําสถานประกอบการในการยกระดับ 130 - 0 -

ศักยภาพ ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพรองคความรู 100 คน - 0 -

14. โครงการเตรียมความพรอมอุตสาหกรรมอาหารสูอุตสาหกรรม 4.0 71.43 4,195,000 3,356,000 2,517,000 75.00 ผลการดําเนินงาน

 ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในกระบวนการผลิต  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก 1. จัดทํารายละเอียดโครงการและแผนกํากับการดําเนินโครงการ 10 เลม 14 14 100
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

  

กิจกรรมหลัก 2.ประชาสัมพันธ และรับสมัครเขารวมโครงการ 1 ครั้ง 1 4 200

กิจกรรมหลัก 3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานที่มีความพรอม 2 2 2 100

ในการเขารวมกิจกรรมการใหคําปรึกษาเพื่อปรับตัวสูอุตสาหกรรม 4.0 ชองทาง

กิจกรรมหลัก 4. จัดทําหลักสูตรและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู 1 1 1 100

และทักษะใหแกบุคลากรของโรงงานที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ หลักสูตร

กิจกรรมหลัก 5. กิจกรรมใหคําปรึกษาเชิงลึก 35 - 0

กิจกรรมหลัก 6. จัดทําแผนแนวทางปรับตัวสูอุตสาหกรรม 4.0 35 - 0 ปญหาอุปสรรค

(Transformation Roadmap to Industry 4.0) สถานประกอบการ -

กิจกรรมหลัก 7. ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน 35 0 ขอเสนอแนะ

สถานประกอบการ -
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หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในกา  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเ  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.2 ดานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

นโยบาย Agenda : A 1. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 

                         A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

15.โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 38.00 11,230,000 8,021,600     3,369,000 42.00 ผลการดําเนินงาน 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการนําเขาขอมูลตามแบบฟอรม Single Form

 ้    

1 ระบบ 1 1 100

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการนําเขาขอมูล ร.ง. 8

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการนําเขาขอมูล ร.ง. 9 1 ระบบ - 0.8 80

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเชื่อมตอระบบ i-industry หรือระบบ

  ่

1 ระบบ - 0.5 50

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับ i-Industry

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายใน อก. 

 

1 ระบบ - 1.2 120

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการวิเคราะหประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปแบบ

  

1 งาน - 0

กิจกรรมยอย ศึกษาการจัดทํารายงานสถานการณการผลิต

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถานการการผลิต

  

1 ระบบ - 0

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงานที่

่ ่    

1 ระบบ - 0.3 30

กิจกรรมยอย พัฒนาระบบการรับ-สงขอมูลใหกับ EXIM Bank และ SMEs

 กิจกรรมหลัก พัฒนาเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

    

5 ครั้ง 1 0 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมยอย จัดอบรมใหเจาหนาที่ สศอ. ระดับผูดูแลระบบ  -

กิจกรรมยอย จัดอบรมเจาหนาที่ สศอ. ระดับผูใชงานทั่วไป 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาชี้แจงและเผยแพรประชาสัมพันธงานภายใต

่  ่

1 ครั้ง - 0

กิจกรรมยอย จัดสัมมนาใน กทม.

    -จัดสัมมนาใน กทม.

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.
แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

แนวทางที่ : 2.2 กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกร  
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.
แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

  

16. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม 100 3,993,500 2,196,425 2,196,400 100 ผลการดําเนินงาน

(Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0  อยูระหวางดําเนินการ

 (ระยะที่ 2)

กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษาขั้นตน (Inception Report) 80 ฉบับ 10 10 100 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 (Progress Report I) 10 เลม 10 10 100  -

17.โครงการพัฒนาตนแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใชงานแลว ผลการดําเนินงาน

สําหรับยานยนตไฟฟาในประเทศไทย  พรบ.โอนคืน  9,168,000 บาท

18. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสรางมูลคา 4,179,700 2,298,800 825,940 35.93 ผลการดําเนินงาน

(Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยดวยหุนยนต  อยูระหวางดําเนินการ

ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

19. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนงาน 50 6,900,000 5,713,200 3,795,000 66.43 ผลการดําเนินงาน   (พรบ.โอนคืน  241,400 บาท)

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

กิจกรรมหลัก จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับตางๆ และการประเมินผล 1 1 1 100 1. มีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ ประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการภายใตแผนงานบูรณาการฯ รายงาน ไดแก (1) การวิเคราะหกลไก (Mechanism) และหวงโซผลการดําเนินงาน (Result

กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ สศอ. ภายใตแผนงาน 5 2 2 100 Chain) ในภาพรวมที่เกี่ยวของและสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

บูรณาการฯ ป 2563 เปนรายเดือน และ รายไตรมาส ขอมูล (2) การวิเคราะหการมีสวนรวม (Intervention) ของหนวยงานภาครัฐ 

กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ หนวยงานอื่น ภายใต 2 1 1 100 (3) การวิเคราะห Mapping แนวทางเปาหมายนโยบายประเทศเพื่อเชื่อมโยงแผนงาน

แผนงานบูรณาการฯ ป 2563 เปนรายไตรมาส ขอมูล โครงการกับเปาหมายและทิศทางของประเทศ และ (4) การวิเคราะหตัวชี้วัด 

กิจกรรมหลัก ประเมินผลสําเร็จของโครงการ ในชวงป พ.ศ. 2563 1 0 ซึ่งที่ปรึกษาจะสะทอนตัวชี้วัดที่ควรจะวัดผลในแตละระดับทั้งในภาพรวมแผนงาน

ในมิติตางๆ ทั้งรายโครงการ รายหนวยงานรับผิดชอบ ตลอดจนการ รายงาน บูรณาการและรายโครงการ พรอมทั้งประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่ถูก

ประเมินความสําเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ในภาพรวม กําหนดไวในแผนงานบูรณาการฯ ป 2562-2563

กิจกรรมหลัก จัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน 1 0 2.ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

บูรณาการฯ ในชวงป พ.ศ. 2565-2566 รายงาน ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ปงบประมาณ

กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ 100 ฉบับ 0 พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 63 ณ หองประชุม Mayfair Ballroom A-B

(Procedure) ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร

ภายใตแผนงานบูรณาการ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของภายใต

กิจกรรมหลัก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมบุคลากร 80 คน 80 87 108.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ปงบประมาณ

ที่เกี่ยวของภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ พ.ศ. 2563 รวม 17 หนวยงาน 8 สถาบัน มีผูลงทะเบียนเขารวมงานจํานวน 87คน

แหงอนาคต โดยในการประชุมไดมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค ขอบเขตงาน กรอบแนวคิด

และวิธีการประเมินผลของแผนงานบูรณาการฯ

3. พัฒนาแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล

สําคัญตาง ๆ
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หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแข  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเท  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแว

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร     แผนงานบูรณาการ

2.4 ดานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 2.5 : บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

20.โครงการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 21.43 2,070,000 1,695,600 1,138,500 67.14 ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมยอย รวบรวมและศึกษาขอมูลพื้นฐานและผลการศึกษา 1 1 1 100

กิจกรรมยอย ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพในเชิงพื้นที่ โอกาสและปญหา/อุปสรรค 1 1 1 100

กิจกรรมยอย จัดทํา (ราง) แผนการตลาดและประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน

 ้ ่

1 1 1 100

กิจกรรมยอย วิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมายในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ 10 0

กิจกรรมยอย จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน

 ้ ่

1 0

กิจกรรมยอย จัดทําแนวทางการดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธในภาพรวม 

้ ่

1 0

กิจกรรมยอย จัดทําแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ 1 0

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาสัมภาษณ 5 0

กิจกรรมยอย จัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group)

กิจกรรมยอย สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หรือสอบถามความคิดเห็นจาก

่

5 0

กิจกรรมหลัก การติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน 8 2 0

กิจกรรมยอย การติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษา 10 10 0

กิจกรรมยอย รายงานการศึกษาขั้นตน

กิจกรรมยอย รายงานการศึกษาขั้นกลาง 10 0

กิจกรรมยอย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 10 0

    -รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

นโยบาย Agenda :  A4. การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ที่ไดรับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป :     2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขั  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่ง

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพื้นฐาน     แผนงานยุทธศาสตร   แผนงานบูรณาการ

2.14 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

นโยบาย Agenda : A 5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

                           ที่ 2 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1.2 : พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะสูง ทั้งดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

            2.1:  กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

            2.3 : ศึกษาและกําหนดพื้นที่/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

21. โครงการจัดทําดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Purchasing Managers 66.67 2,334,600      1,867,700       816,900        43.74 ผลการดําเนินงาน

Index : PMI)  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก สํารวจและติดตามขอมูลดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) 3200 1200 1200 100

ของโรงงานอยางนอย 400 ตัวอยาง ชุด

กิจกรรมหลัก ประเมินผลหาความสัมพันธระหวางดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) 8 ครั้ง 3 3 100.00

กับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) กับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

 (Manufacturing Production Index: MPI) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของเหมาะสม

และเปรียบเทียบได

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานขอมูลระบบจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และ 8 ครั้ง 3 3 100

จัดทํารายงานดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธผูประกอบการใหมากรอกขอมูลดัชนี 8 ครั้ง 3 3 100

ผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ออนไลน ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลัก จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาและ 1 ครั้ง - 0  -

ประชาสัมพันธผูประกอบการในการกรอกขอมูลดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ ขอเสนอแนะ

(PMI) ออนไลน  -

กิจกรรมหลัก จัดทําขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดทําดัชนีผูจัดการฝาย 1 ครั้ง - 0

จัดซื้อ (PMI) ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

  

               2.2 :  กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

22. คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 67.57     25,819,100      14,134,730     12,175,730 86.14

   1.1) โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 61.73 1,900,000 1,520,000 665,000 44 ผลการดําเนินงาน

 ปงบประมาณ 2563  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาฐานขอมูลศูนยสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมีรูปแบบการ 1 - 0

กิจกรรมยอย ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ ใหเขาถึงไดงาย สอดคลอง

กับเนื้อหา รายงาน และขอมูล

กิจกรรมหลัก จัดทําขอมูลเชิงลึกดานอุตสาหกรรมอาหาร 8 เรื่อง 3 4 133.33

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณสงออกอาหารไทยรายเดือน

กิจกรรมยอย รายงานแนวโนมการสงออกและสัญญาณเตือนภัย 8 เรื่อง 3 4 133.33

อุตสาหกรรมอาหาร รายเดือน

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณอาหารโลก (World Food Situation Report) 3 เรื่อง 1 1 100

กิจกรรมยอย เทรนดสินคาอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) 6 เรื่อง 3 3 100

กิจกรรมยอย รายงานพยากรณสงออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 เรื่อง 1 1 100

กิจกรรมยอย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report) 8 เรื่อง 3 3 100 ปญหาอุปสรรค

กิจกรรมยอย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) 8 เรื่อง 3 3 100 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย สรุปสาระสําคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 32 เรื่อง 12 12 100

กิจกรรมยอย รายงานการเตือนภัยดานความปลอดภัยอาหาร 2 เรื่อง 1 1 100

และมาตรการการคา (Early Warning)

กิจกรรมยอย ขาวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหาร 32 เรื่อง 12 12 100

ของประเทศคูคา (World Food Law & Regulation News)

กิจกรรมยอย รายงานวิเคราะหอุตสาหกรรมรายพื้นที่ 2 เรื่อง - 0

กิจกรรมยอย ขาวสถานการณอาหารโลก (World Food Update) 16 เรื่อง 6 6 100

กิจกรรมยอย  ขาวนวัตกรรม (Innovation Corner) 16 ฉบับ 6 6 100

กิจกรรมหลัก พัฒนาฐานขอมูล

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Food Directory (เพิ่มรายชื่อผูประกอบการใหม 300 - 0

จํานวน 300 ราย)

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Sector Databank 2 เรื่อง - 0

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Sector Databank 4 เรื่อง 1 2 200

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Industry Overview 1 - 0

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Market Intelligence 8 เรื่อง 3 3 100

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Market Intelligence (ฐานขอมูลอุตสาหกรรม 3 ฉบับ 1 1 100

อาหารของประเทศคูคาและคูแขง (Global Food Industry Profile)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Law & Regulations 1 - 0

กิจกรรมยอย ฐานขอมูล Technology 1 0

กิจกรรมหลัก Site visit ติดตามสถานการณอุตสาหกรรมรายสาขา 5 โรง - 0

กิจกรรมยอย Site visit ติดตามสถานการณอุตสาหกรรมรายสาขา

กิจกรรมหลัก จัดประชุมรวมกับผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมยอย จัดประชุมรวมกับผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมหลัก จัดทําขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ 1 - 0

กิจกรรมยอย จัดทําขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ

กิจกรรมหลัก สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ 1 - 0

กิจกรรมยอย สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 2 ฉบับ - 0

กิจกรรมยอย ติดตามประเมินผล

   1.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 100 1,900,000 665,000 665,000 100 ผลการดําเนินงาน

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมหลัก วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและ 1 ครั้ง 1 1 100

ทุติยภูมิทั้งในประเทศและตางประเทศ

กิจกรรมยอย ศึกษาขอมูล วางแผน เตรียมการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานขอมูลเดิม 8 ครั้ง 4 4 100

กิจกรรมยอย การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานขอมูลอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห วิจัย 2 ฉบับ 2 2 100

กิจกรรมยอย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายไตรมาส 2 ฉบับ

กิจกรรมยอย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายเดือน 8 ฉบับ 8 ฉบับ 4 4 100

กิจกรรมยอย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายป 1 ฉบับ 1 ฉบับ - 0 ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑภาพรวม 8 ฉบับ 8 ฉบับ 4 4 100 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก 8 ฉบับ 8 ฉบับ 4 4 100

กิจกรรมยอย รายงานบทวิเคราะหเชิงลึกในหัวขอหรือประเด็นที่นาสนใจ 1 ฉบับ - 0

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จํานวน 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทําขอมูล และสรุปขาวสารความเคลื่อนไหว 240 ขาว 120 120 100

ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ

กิจกรรมยอย สรุปขาวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

กิจกรรมหลัก จัดหาฐานขอมูลของทั้งในและตางประเทศที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับ 1 1 1 100

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงฐานขอมูลในดานตาง ๆ ฐานขอมูล
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย บํารุงรักษาฐานขอมูลตาง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการ 8 ครั้ง 4 4 100

สืบคน ขอมูล ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต บํารุงรักษาฐานขอมูล และเพิ่ม 1 ครั้ง - 0

ประสิทธิภาพการใชงานสืบคนขอมูล

กิจกรรมยอย บํารุงรักษาฐานขอมูล ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 8 ครั้ง 4 4 100

กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานขอมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ 1 ครั้ง 1 1 100

อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น Packaging Industry 1 ครั้ง - 0

Expert Panel 

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รูจัก 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมยอย จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รูจัก เพื่อใหเกิด

  กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตและนํา 2 ครั้ง - 0

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตอยางตอเนื่อง

  1.3 โครงการศูนยสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น 100 1,900,000 665,000         665,000        100.00   ผลการดําเนินงาน

 (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา 

อัญมณีและเครื่องประดับ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดําเนินงาน 1 1 1 100

กิจกรรมยอย วางแผนการดําเนินงาน พรอมรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กิจกรรมยอย 2) ฐานขอมูลสถิติสงออก-นําเขา (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

24 12 18 150

กิจกรรมยอย 3) ฐานขอมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

เครื่องหนังและรองเทา อัญมณีและครื่องประดับ)

24 12 13 108.33

กิจกรรมยอย 4) ฐานขอมูลกฎระเบียบการคา การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา และอัญมณีและเครื่องประดับ)

24 12 13 108.33

กิจกรรมยอย 5) ฐานขอมูล Thailand Industrial Profile ไดแก Textile & 

Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry

3 1 1 100

กิจกรรมยอย 6) ฐานขอมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม และเครื่องหนังและรองเทา และอัญมณีและเครื่องประดับ)

19 9 9 100 -

กิจกรรมยอย 7) ฐานขอมูลความเคลื่อนไหวประเทศคูคาและคูแขงอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอและเครื่องนุงหม

8 4 4 100 -

กิจกรรมยอย 8) ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 8 4 4 100

กิจกรรมยอย 9) ฐานขอมูลเตือนภัยสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 8 4 6 150
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย 1) ฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา อัญมณีและครื่องประดับ)

9 3 6 200

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหอยูในรูป

อิเล็กทรอนิกส (การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม)

กิจกรรมยอย 1) ฐานขอมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น 2 1 50

กิจกรรมยอย 2) ฐานขอมูล Fashion Link 8 4 4 100

กิจกรรมยอย 3) ฐานขอมูลคลิปวีดีโอแฟชั่น 8 4 4 100

กิจกรรมยอย 1) รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ป 2562/2563 1 0

กิจกรรมยอย 2) รายงานสถานการณความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของอุตสาหกรรม

  

3 1 1 100

กิจกรรมยอย 3) เผยแพรขอมูลขาวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นผานเว็บไซต

สถาบันฯ

240 120 120 100

กิจกรรมยอย 4) ขอมูลแนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมรายไตรมาสผาน

สื่อประเภทตาง ๆ (Economic Forecast)

3 1 1 100

กิจกรรมยอย 5) ขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมแฟชั่นในรูปแบบ E-Newsletter 8 4 6 150

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล 3 1 0

กิจกรรมยอย ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันผูประกอบการ

่  ้กิจกรรมยอย ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันผูประกอบการ

่  

150 - 0

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 1 1 100

กิจกรรมยอย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

  1.4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 58.39 1,900,000 1,520,000 665,000 43.75 ผลการดําเนินงาน

ยางและไมยางพารา ป พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ 8 เดือน 4 4 100

ไมยางพารา

กิจกรรมยอย ปรับปรุงระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ

ไมยางพาราใชงานฐานขอมูลไดอยางตอเนื่อง

กิจกรรมหลัก ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยางและ 240 ขาว 120 152 126.67

ไมยางพารา

กิจกรรมยอย สรุปขาวเศรษฐกิจ

กิจกรรมยอย ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 64 ขาว 32 37 115.63

กิจกรรมหลัก การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลไมยางพารารายเดือน 8 ฉบับ 4 4 100

กิจกรรมยอย จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ 3 ฉบับ 2 2 100

ไมยางพารารายไตรมาส
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ 1 ฉบับ - 0

ไมยางพารารายป

กิจกรรมยอย จัดทําผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภาพรวม 8 ฉบับ 4 4 100

กิจกรรมยอย จัดทําบทวิเคราะหเชิงลึกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 1 ฉบับ - 0

กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญและผูบริหารระดับสูง 1 ฉบับ - 0

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพรโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึก 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมยอย จัดสัมมนาเผยแพรโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ 1 ครั้ง - 0

นําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปปรับปรุงเว็บไซต

  1.5 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 59.95 1,900,000 1,045,000       1,045,000      100 ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 1 - update 

กิจกรรมยอย ขอมูลผูประกอบการ ฐาน 

    -ฐานขอมูลผูประกอบการ 1 ฐาน

กิจกรรมยอย สถิติการนําเขา-สงออกของไทย 8 3 2 66.67

    -สถิติการนําเขา-สงออกของไทย ครั้ง 

กิจกรรมยอย รายชื่อผูนําเขา-สงออกรายสําคัญ 1 - 0

    -รายชื่อผูนําเขา-สงออก ครั้ง 

กิจกรรมยอย สถิติการนําเขา-สงออกของตางประเทศ 11 - 0

    -สถิติการนําเขา-สงออกของตางประเทศ ประเทศ 

กิจกรรมยอย ขอมูลการเจรจาการคาระหวางประเทศ 1 - update 

    -ฐานขอมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทย ฐาน 

กิจกรรมยอย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 12 5 4 80

    -จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม เรื่อง 

กิจกรรมยอย ขาว 240 90 69 76.67

    -จํานวนขาว ขาว 

กิจกรรมยอย ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 1 - update 

    -ฐานขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน ฐาน 

กิจกรรมยอย ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 1 - update 

    -ฐานขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ฐาน 

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห 8 3 2 66.67
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายเดือน ครั้ง 

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 1 1 100

    -จํานวนรายงาน ครั้ง 

กิจกรรมยอย โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 1 - 0

    -โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ครั้ง 

กิจกรรมยอย รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 8 3 2 66.67

    -จํานวนรายงาน ครั้ง ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายป และวิเคราะหภาวะการคาโลก 1 - 0 -

    -จํานวนรายงาน ครั้ง ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การเผยแพร/ประชาสัมพันธเว็บไซต 50 - 0 -

กิจกรรมยอย สัมมนา คน 

กิจกรรมยอย Business Relation 1 - 0

    -จัด Business Relation ครั้ง 

กิจกรรมยอย การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 1 100

    -จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้ง 

กิจกรรมยอย ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สภาอุตสาหกรรมแหงประ 1 - 2 200

    -ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ครั้ง 

กิจกรรมยอย พื้นที่โฆษณาใหกับผูประกอบการที่สนใจ 1 - update 

    -มีพื้นที่โฆษณาใหกับผูประกอบการที่สนใจ ฐาน 

กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 24 9 56 622.22

    -มีการประชาสัมพันธผานทาง facebook เรื่อง 

กิจกรรมยอย รายชื่อหนวยงานที่นําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเค 1 - update 

    -รายชื่อหนวยงานที่นําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักร ฐาน 

กิจกรรมหลัก การดําเนินงานในดานอื่น ๆ 2 1 0

กิจกรรมยอย การประเมินและสรุปความพึงพอใจ ครั้ง 

กิจกรรมยอย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต 1 - 0

    -มีการปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต ครั้ง 

  1.6 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต 1,900,000      1,045,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานขอมูลหลัก 1 - update 

กิจกรรมยอย 1.1 ขอมูลผูประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผูผลิตรถยนต) ฐาน

    -ขอมูลผูผลิตรถยนตในประเทศ 1 ฐาน



123



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย 1.1 ขอมูลผูประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผูผลิตรถจักรยานยนต) 1 - update 

    -ขอมูลผูผลิตรถจักรยานยนตในประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย 1.1 ขอมูลผูประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต) 1 - update 

    -ขอมูลผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศ 2,190 ราย ฐาน

กิจกรรมยอย 1.2 ขอมูลผูประกอบการตางประเทศ (1.2.1 ผูผลิตรถยนต) 1 - update 

    -ขอมูลผูผลิตรถยนตตางประเทศ 30 ราย ฐาน

กิจกรรมยอย 1.2 ขอมูลผูประกอบการตางประเทศ (1.2.2 ผูผลิตรถจักรยานยนต) 1 - update 

    -ขอมูลผูผลิตรถจักรยานยนตตางประเทศ 20 ราย ฐาน

กิจกรรมยอย 1.2 ขอมูลผูประกอบการตางประเทศ (1.2.3 ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต) 1 - update 

    -ขอมูลผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตางประเทศ 251 ราย ฐาน

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต (1.3.1.1 8 3 2 66.67

    -ขอมูลการผลิตรถยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต (1.3.1.2 8 3 2 66.67

    -ขอมูลการจําหนายรถยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต (1.3.1.3 8 3 2 66.67

    -ขอมูลการจดทะเบียนรถยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต (1.3.1.4 8 3 2 66.67

    -ขอมูลมูลคาสงออกและนําเขารถยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต 

 

8 3 2 66.67

    -ขอมูลการผลิตรถจักรยานยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต 

 

8 3 2 66.67

    -ขอมูลการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต 

 

8 3 2 66.67

    -ขอมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.3 ขอมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต 

 

8 3 2 66.67

    -ขอมูลมูลคาสงออกและนําเขารถจักรยานยนตในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.4 ขอมูลการผลิตและการตลาดในตางประเทศ (1.4.1 รถยนต 

 

1 1 1 100

    -ขอมูลการผลิตรถยนตในตางประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.4 ขอมูลการผลิตและการตลาดในตางประเทศ (1.4.1 รถยนต 

 

1 1 1 100

    -ขอมูลการจําหนายรถยนตในตางประเทศ ครั้ง
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย 1.4 ขอมูลการผลิตและการตลาดในตางประเทศ (1.4.2 

  

1 1 1 100

    -ขอมูลการผลิตรถจักรยานยนตในตางประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.4 ขอมูลการผลิตและการตลาดในตางประเทศ (1.4.2 

  

1 1 1 100

    -ขอมูลการจําหนายรถจักรยานยนตในตางประเทศ ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.5 ขอมูลดานการคาระหวางประเทศ (1.5.1 FTA และ อัตราอากร) 1 - update 

    -ขอมูลดานการคาระหวางประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย 1.6 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยานยนต (1.6.1 มาตรฐาน 1 - update 

    -ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย 1.6 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยานยนต (1.6.2 1 - update 

    -ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยานยนตตางประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย 1.7 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน (1.7.1 กิจการที่ไดรับการ 8 3 2 66.67

    -ขอมูลกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ครั้ง

กิจกรรมยอย 1.8 ขอมูลกฎระเบียบ ภาครัฐ (1.8.1 ประกาศกฎระเบียบภาครัฐที่

่  

1 - update 

    - ขอมูลประกาศกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรมยานยนต 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย 1.9 ขาวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต (1.9.1 ขาวความ

่ ่ ่

160 60 80 133.33

    -ขาวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 20 ขาวตอ ขาว

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรม และ Infographic 1 3 2 66.67

กิจกรรมยอย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน เดือนละ 1 ฉบับ

กิจกรรมยอย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณรายไตรมาส 3 2 2 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณรายไตรมาส ไตรมาศละ 1 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมยอย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณยานยนต ประจําป 1 1 1 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณยานยนต ประจําป 2562 ฉบับ

กิจกรรมยอย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายป 1 1 2 200

    -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายป 2562 ฉบับ

กิจกรรมยอย 2.5 Infographic 1 3 3 100

    - Infographic จํานวน 1 เรื่องตอเดือน เรื่อง

กิจกรรมหลัก การเผยแพรขอมูล 64 24 40 166.67

กิจกรรมยอย 3.1 การเผยแพรขอมูลผานทาง Facebook ครั้ง

    - การเผยแพรขอมูลผานทาง Facebook 2 ครั้งตอสัปดาห
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย 3.2 การเผยแพรขอมูลทางอีเมล 64 24 16 66.67

    -การเผยแพรขอมูลทางอีเมล สัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้ง

กิจกรรมยอย 3.3 จัดสัมมนา เผยแพรประชาสัมพันธ 1 - 0

    - จัดสัมมนา เผยแพรประชาสัมพันธจํานวน 1 ครั้ง ครั้ง

กิจกรรมยอย 3.4 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 0

    - การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจํานวน 1 ครั้ง ครั้ง

กิจกรรมหลัก การประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ 2 1 0

กิจกรรมยอย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ ครั้ง

    -การประเมินความพึงพอใจของการใชบริการจํานวน 2 ครั้ง

  1.7 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 122.22 1,900,000      1,045,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก การวางแผนดําเนินงาน 1 - 1 100

กิจกรรมยอย ศึกษาขอมูล วางแผน เตรียมการดําเนินงาน แผน

    -มีแผนการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก การจัดทําฐานขอมูล 3000 - update 

กิจกรรมยอย สํารวจผูประกอบการพลาสติกไทยป 2563 ราย

    -จํานวนผูประกอบการไทย

กิจกรรมยอย ขอมูลผูประกอบพลาสติกสากล 3 - update 

    -จํานวนผูประกอบการสากล ราย

กิจกรรมยอย ขอมูลการตลาด 26 9 9 100

    -ขอมูลการตลาด ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลราคาวัตถุดิบ 8 3 3 100

    -ขอมูลราคาเม็ดพลาสติก ครั้ง

กิจกรรมยอย ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก 240 90 90 100

    -จํานวนขาว ขาว

กิจกรรมยอย มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎ ระเบียบ 1 - update 

    -จํานวนฐานขอมูล ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูล FTA ของไทยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก 1 - update 

    -จํานวนฐานขอมูล ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน 80 30 30 100

    -จํานวนขาวในอาเซียน ขาว

กิจกรรมยอย ฐานขอมูลอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 80 30 30 100

    -จํานวนขาว ขาว

กิจกรรมยอย ฐานขอมูลหองปฏิบัติการทดสอบ 2 - update 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

    -จํานวนการปรับปรุงฐานขอมูล ครั้ง

กิจกรรมยอย ฐานขอมูลงานวิจัย 1 - update 

    -จํานวนฐานขอมูล ฐาน

กิจกรรมยอย อัตราภาษีขาเขาของผลิตภัณฑพลาสติก 1 - update 

    -จํานวนฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย ฐานขอมูลโครงการอุตสาหกรรมพลาสติกสรุปภาพรวมอุตสาหกรรม

พลาสติกไทย ที่ประมวลจากการสํารวจผูประกอบการและสถิติตาง ๆ

1 - update 

    -จํานวนฐานขอมูล ฐาน

กิจกรรมหลัก รายงานสถานการณ 44 15 15 100

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณ ครั้ง

    -จํานวนการรายงาน

กิจกรรมยอย รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1 - update 

    -จํานวนรายงาน เรื่อง ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก การเผยแพรประชาสัมพันธเว็บไซต 1 - update -

กิจกรรมยอย จัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธเว็บไซต ครั้ง ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - update 

    -จํานวนการประชุม ครั้ง

กิจกรรมยอย พื่นที่โฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลใหกับผูประกอบการ 10 - update 

    -จํานวนหนวยงาน โรงงาน

กิจกรรมยอย การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน Social Networks 80 30 30 100

    -จํานวนขาวสาร เรื่อง

กิจกรรมยอย E-Learning 8 3 0

    -จํานวนการอบรม เรื่อง

กิจกรรมหลัก การเตือนภัยการคาดการณ 8 3 3 100

กิจกรรมยอย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรม ครั้ง

กิจกรรมหลัก การประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ 2 - update 

กิจกรรมยอย การประเมินความพึงพอใจ /สรุปผลการใชบริการ ครั้ง

กิจกรรมหลัก การจัดสงรายงานและการเผยแพร 10 10 10 100

กิจกรรมยอย รายงานการศึกษาขั้นตน ชุด

    -จํานวนรายงาน

กิจกรรมยอย รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 10 10 10 100

    -จํานวนรายงาน ชุด
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 10 - 0

    -จํานวนรายงาน ชุด

กิจกรรมยอย รายงานฉบับสมบูรณ 10 - 0

    -จํานวนรายงาน ชุด

กิจกรรมยอย บทสรุปผูบริหารและ CD บันทึกขอมูล 10 - 0

    -จํานวนรายงาน ชุด

  1.8 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 71.11 1,900,000 1,045,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

เหล็กและโลหการ

กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูลหลัก 8 3 2 66.67

กิจกรรมยอย ขอมูลการตลาด ครั้ง

    -ขอมูลการตลาด

กิจกรรมยอย ขอมูลผูประกอบการเหล็กไทย 1 - update 

    -ฐานขอมูลผูประกอบการเหล็กไทย 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลผูประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก 1 - update 

    -ฐานขอมูลผูประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลการผลิต 8 3 2 66.67

    -ขอมุลการผลิต ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลราคา 8 3 2 66.67

    -ขอมูลราคา ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลการคาของประเทศที่สําคัญ 5 - update 

    -ขอมูลการคาของประเทศสําคัญ ประเทศ

กิจกรรมยอย ขาว 400 150 100 66.67

    -จํานวนขาว ขาว

กิจกรรมยอย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 18 6 4 66.67

    -จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม เรื่อง

กิจกรรมยอย ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 - update 

    -1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลกรอบการเจรจาการคาระหวางประเทศ 1 - update 

    -ฐานขอมูลกรอบการเจรจาการคาระหวางประเทศ ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 1 - update 

    -ฐานขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 - update 

    -ฐานขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/ กฎระเบียบ 1 ฐาน ฐาน
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานบทวิเคราะห/บทวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3 1 1 100

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายไตรมาส ครั้ง

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายเดือน 8 3 2 66.67

    -จํานวนรายงาน ครั้ง

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายป และวิเคราะหภาวะการคาโลก 1 - 0

    -จํานวนรายงาน ครั้ง ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย รายงานบทวิเคราะหสถานการณเหล็กตางประเทศ 1 - 0 -

    -รายงานบทวิเคราะหสถานการณเหล็ก ตางประเทศ เรื่อง ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 - 1 100 -

    -โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กไทย ครั้ง

กิจกรรมยอย รายงานพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System) 8 3 2 66.67

    -จํานวนรายงาน ครั้ง

กิจกรรมยอย บทความอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 - update 

    -บทความอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน ประเทศ

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเปนรายไตรมาส 3 1 1 100

    -จํานวนรายงาน ครั้ง

กิจกรรมหลัก การเผยแพรและประชาสัมพันธเว็บไซต 80 - 0

กิจกรรมยอย การจัดประชุม Forum ใหญ คน

กิจกรรมยอย การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 0

    -จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้ง

กิจกรรมยอย พื้นที่โฆษณาใหกับผูประกอบการที่สนใจ 10 - 2 20

    -ผูประกอบการสนใจลงโฆษณา ราย

กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 40 15 10 66.67

    -มีการประชาสัมพันธผานทาง facebook เรื่อง

กิจกรรมหลัก การดําเนินงานในดานอื่น ๆ 2 1 0

กิจกรรมยอย การประเมินและสรุปความพึงพอใจ ครั้ง

กิจกรรมยอย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต 1 - update 

    -มีการปรับปรุงพัฒนาการ แสดงผลหนาเว็บไซต ครั้ง

  1.9 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรม 78.80 1,900,000 1,045,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

กิจกรรมหลัก : 1. ปรับปรุงฐานขอมูล

กิจกรรมยอย : 1.1 ขอมูลผูประกอบการ 1

 - ฐานขอมูล ฐาน
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย : 1.2 ขอมูลการผลิต 8ครั้ง 3 2 67

กิจกรรมยอย : 1.3 ขอมูลการตลาด 8ครั้ง 3 3 100

กิจกรรมยอย : 1.4 ขอมูลการลงทุน 8ครั้ง 2 2 100

กิจกรรมยอย : 1.5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑและกฎระเบียบ 1ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย : 1.6 กรอบเจรจา FTA และอัตราภาษีนําเขา 1ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย : 1.7 ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 1ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย : 1.8 ขอมูลผูเชี่ยวชาญ 1ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย : 1.9 ขอมูลเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 2ผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอย : 10. ขาวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 80ขาว 30 21 70

กิจกรรมหลัก : 2. การจัดทํารายงานศึกษาบทวิเคราะห

กิจกรรมยอย : 2.1 รายงานสถานการณอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รายเดือ 8ครั้ง 3 2 67

กิจกรรมยอย : 2.2 รายงานสถานการณอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รายไตร 3ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมยอย : 2.3 รายงานสถานการณอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รายป แ 1ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมยอย : 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System 24ครั้ง 9 6 67

กิจกรรมยอย : 2.5 รายงานผลคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิก 16ครั้ง 6 4 67

กิจกรรมยอย : 2.6 ขอมูลผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Industry Profile) 2เรื่อง ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย : 2.7 ขอมูลอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศที่สําคัญ (C  4 เรื่อง 2 1 50 -

กิจกรรมหลัก : 3. การเผยแพรและนําเสนอขอมูล ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย : 3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  2ครั้ง 1 -

กิจกรรมยอย : 3.2 เว็บไซต 1ระบบ

กิจกรรมหลัก : 4. การดําเนินการดานอื่น ๆ

กิจกรรมยอย : 4.1 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2ครั้ง 1

กิจกรรมยอย : 4.2 การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต 1ระบบ

  1.10 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุ 138.10 1,900,000 1,045,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

อุปกรณทางการแพทย

กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 400 - update 

กิจกรรมยอย ขอมูลผูประกอบการ ราย

กิจกรรมยอย ขอมูลการผลิต 1 - 0

    -ขอมุลการผลิต ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลการตลาดของไทย 8 3 2 66.67

    -ขอมูลการตลาด ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลการคาของประเทศที่สําคัญ 1 - update 

    -ฐานขอมูลการคาของประเทศที่สําคัญ ฐาน
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย ขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม 1 - 0

    -ขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม ครั้ง

กิจกรรมยอย ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ 1 - update 

    -ฐานขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ ฐาน

กิจกรรมยอย ขอมูลงานวิจัย 20 7 5 71.43

    -ขอมุลงานวิจัย เรื่อง

กิจกรรมยอย ขอมูลการลงทุน 1 - update 

    -ฐานขอมูลดานการลงทุน ฐาน

กิจกรรมยอย ขาว 160 60 64 106.67

    -จํานวนขาว ขาว ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย ขอมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 - update -

    -ฐานขอมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ ฐาน ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย ขอมูลระบบเตือนภัย 8 3 2 66.67 -

    -ขอมูลการเตือนภัยอุตสาหกรรม ครั้ง

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานและบทวิเคราะห 3 1 1 100

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายไตรมาส รายงาน

    -จํานวนรายงาน

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายครึ่งป 1 - 0

    -จํานวนรายงาน รายงาน

กิจกรรมยอย รายงานสถานการณรายป และวิเคราะหภาวะการคาโลก 1 - 0

    -จํานวนรายงาน รายงาน

กิจกรรมยอย E-News รายสัปดาหใหกับสมาชิก 32 12 8 66.67

    -มี E-News รายสัปดาหใหกับสมาชิก ครั้ง

กิจกรรมหลัก การเผยแพร นําเสนอขอมูล และประชาสัมพันธเว็บไซต 100 - 0

กิจกรรมยอย การจัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธ คน

    -ผูเขารวมการสัมมนา

กิจกรรมยอย การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 0

    -จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้ง

กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 160 60 40 66.67

    -มีการประชาสัมพันธผานทาง Facebook เรื่อง
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย พื้นที่ webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต 5 - 28 560

    - Webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต เรื่อง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาการนําเสนอขอมูล 1 - 0

กิจกรรมยอย วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาการนําเสนอขอมูลนําเขา-สงออก เรื่อง

    -วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาติดตั้งรูปแบบการนาเสนอขอมูลนาเขา-สงออก

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานในดานอื่น ๆ 1 - 0

กิจกรรมยอย ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต ครั้ง

    -ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหนาเว็บไซต

กิจกรรมยอย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใชบริการ 2 - 0

    -ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใชบริการ ครั้ง 

  1.11 โครงการศูนยสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหขอมูลอัจฉริยะ 1,900,000 1,044,000 1,045,000 100 ผลการดําเนินงาน

ดานการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)

กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุง/ตอยอด โครงสรางของระบบและขอมูล 4 ฐาน - 0

กิจกรรมยอย การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยในสวนประกอบเดิม (Existing Modules)

ประกอบดวยการปรับปรุงขอมูลในสวน Productivity Measurement ใหเปน

ปจจุบัน  โดยใชขอมูลปลาสุด ที่มีการเผยแพร จํานวน 4 ฐานขอมูล ไดแก 

1) ขอมูลความสามารถในการแขงขันของประเทศในสวน ที่เกี่ยวกับผลิตภาพ 

จาก IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2) ขอมูลดัชนีผลิตภาพ

ของกลุมประเทศอาเซียน จาก APO Productivity Databook

3) ขอมูลผลิตภาพรายสาขาอุตสาหกรรม (Industrial Productivity) 

โดยใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสํานักงานสถิติแหงชาติมาทําการประมวลผล และ 

4) ขอมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)

 โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

 (Listed Company) จากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย มาทําการประมวลผล

กิจกรรมยอย การรวบรวมขอมูลโครงการสนับสนุนภาครัฐ ประจําป 1 ระบบ - 0

งบประมาณ 2563 ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงผลิตภาพของ

ผูประกอบการ (Support Projects) เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูล

โครงการที่มีประโยชนตอการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ

โดยจัดเปนหมวดหมูเพื่อใหเกิดความสะดวกในการสืบคน

กิจกรรมยอย การปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่ปรึกษาเฉพาะดาน 1 ฐาน - 0

(Specialized Consultant) เปนการรวบรวมขอมูลผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มเติม รวมทั้ง การปรับปรุงฐานขอมูล

ที่ปรึกษาเฉพาะดาน (Specialized Consultant) ใหเปนปจจุบัน

กิจกรรมยอย การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต (User Interface) ใหมี 1 ครั้ง - 0

ความนาสนใจ และสามารถเขาถึงขอมูลบทวิเคราะหตาง ๆ รวมทั้ง

เขาถึงบริการตาง ๆ (Services) ไดงายขึ้น

กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมองคความรู 2 เรื่อง - 0

กิจกรรมยอย การจัดทํากรณีศึกษาองคกรที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ

การเพิ่ม ผลิตภาพ (Productivity in Practices) เพื่อใหผูประกอบการ

และหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพได จํานวน 2 กรณีศึกษา

กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะห/วิจัยสถานการณดานผลิตภาพ 2 เรื่อง - 0

(Productivity Outlook) เพื่อใหผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของรับรูแนวโนมของสถานการณที่เกี่ยวกับ ผลิตภาพในแงมุม

ตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการวางแผนยกระดับผลิตภาพของสถาน

ประกอบการและประเทศตอไป โดยจะมีการจัดทําบทวิเคราะหจํานวน

 2 เรื่อง ในรูปแบบอินโฟกราฟก

กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะห/งานวิจัย/สถานการณเกี่ยวกับ 2 เรื่อง - 0

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) เพื่อใหผูประกอบการ

และหนวยงานภาครัฐทราบถึงแนวโนมหรือสถานการณของ

ภาคอุตสาหกรรมในการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนอุตสาหกรรม 4.0 และ

เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการ

จัดทํา บทวิเคราะหจํานวน 2 เรื่อง ในรูปแบบอินโฟกราฟก

กิจกรรมยอย การจัดทํารายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม 

โดยเปนการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณดานผลิตภาพของประเทศไทยในชวงที่ผานมา 

เพื่อวิเคราะหถึงสถานะระดับผลิตภาพ แนวโนมและทิศทางดานผลิตภาพของ

ประเทศ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผูมีสวนได สวนเสีย (Stakeholders) 

เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภาพของประเทศในอนาคต

1 เรื่อง - 0

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลผูใหบริการ (Service Providers) 1 ฐาน - 0

กิจกรรมยอย รวบรวมขอมูลผูใหบริการในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งดานซอฟทแวรและฮารดแวร เพื่อใหผูประกอบการ

ที่ตองการยกระดับองคกรตนเองสามารถสืบคนขอมูล เขาถึงแหลงขอมูลไดงายขึ้น

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธและจัดอบรมศูนยสารสนเทศเพื่อการ 10000 ฉบับ - 0



133



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

วิเคราะหขอมูลอัจฉริยะ ดานการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม

(Productivity Intelligence Unit)

กิจกรรมยอย การประชาสัมพันธศูนยสารสนเทศฯ ในรูปแบบดิจิทัลจะ

มีการจัดทําจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส (E-newsletter) และจัดสง

ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของโดยมีเปาหมายไมต่ํากวา 10,000 ฉบับ

กิจกรรมยอย การรวบรวมขอคิดเห็นการใชงานศูนยสารสนเทศฯ 3 ครั้ง - 0

ดวยการสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เขามาใชระบบ โดยจะดําเนินการ

ทั้งในรูปแบบการสํารวจออนไลน และสอบถามจากผูทดลอง ใชงานใน

กิจกรรมประชาสัมพันธผานบูธนิทรรศการ เพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุง

และพัฒนาการใหบริการศูนยสารสนเทศฯ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมยอย การจัดอบรมการใชงานศูนยสารสนเทศฯ เพื่อแนะนําการ 1 ครั้ง - 0

ใชงานใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนผูมีสวน

เกี่ยวของสามารถใชระบบฐานขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยจะจัด

อบรม 1 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 20 คน

กิจกรรมยอย การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานศูนย 2 ครั้ง - 0

สารสนเทศฯ โดยผูใชงานสามารถประเมินความพึงพอใจไดโดยเขาในสวน 

Feedback เพื่อใหผูเขาใชงานระบบสามารถประเมินความพึงพอใจใน

ประเด็นตาง ๆ ไดทันที รวมถึงการใหขอเสนอแนะในการใชงานดวย

โดยที่ปรึกษาจะทําการรวบรวมและรายงานผลประเมินความพึงพอใจ

จํานวน 2 ครั้ง

กิจกรรมยอย การประชาสัมพันธผานบูธนิทรรศการในกิจกรรมสัมมนา 3 ครั้ง - 0

หรือหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ จํานวน 3 ครั้ง

  1.12 โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบ 85.00 1,900,000 1,045,000       1,045,000      100 ผลการดําเนินงาน

การจัดการและการเตือนภัย

กิจกรรมหลัก มีระบบการแจงเตือนภัย (Warning System) ดานมาตรฐานระบบ

การจัดการและกฎระเบียบทางการคาเชิงเทคนิค

1 ระบบ - 0

กิจกรรมหลัก มีฐานขอมูลองคความรูและฐานขอมูลมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบียบทางการคาเชิงเทคนิค

5 ฐาน - 5 100

กิจกรรมหลัก มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตหรือทบทวนการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซต 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมหลัก มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติดานมาตรฐานระบบการจัดการหรือ

กฎระเบียบการคาเชิงเทคนิค (Best Practices)

1 เรื่อง - 0
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก มีการจัดทําบทวิเคราะหดานมาตรฐานระบบการจัดการหรือ

กฎระเบียบการคาเชิงเทคนิค

27 เรื่อง 16 12 75

กิจกรรมหลัก มีการจัดทําการศึกษาเชิงลึกดานมาตรฐานระบบการจัดการหรือ

กฎระเบียบการคาเชิงเทคนิค

1 เรื่อง - 0

กิจกรรมหลัก มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรความรู 3 ครั้ง - 0

กิจกรรมหลัก มีการเผยแพรขาวสารและองคความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการ

และกฎระเบียบทางการคาเชิงเทคนิค

8 ครั้ง 5 4 80

กิจกรรมหลัก มีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูประกอบการและ

ผูใชบริการของโครงการ

1 - 0

  1.13 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 100 1,000,000 300,000         300,000        100 ผลการดําเนินงาน

ซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน

กิจกรรมหลัก จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของอุตสาหกรรมอากาศยาน ไดแก 

ขอมูลสถิติการตลาดและการผลิต, ขอมูลพื้นฐานดานผูประกอบการ, และขอมูลกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน

1 1 1 100

กิจกรรมยอย 2.1.1 ตลาดโลก (จํานวนเที่ยวบิน/ผูโดยสารจําแนกตามภูมิภาค) ฐานขอมูล 

    -1ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย 2.1.2 ตลาดโลก (ปริมาณเครื่องบินใหม และที่ใชในปจจุบัน จําแนก

ตามภูมิภาค)

1 - update 

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.1.3 ตลาดในประเทศ (จํานวนเที่ยวบิน) 1 1 1 100

    -1 ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.1.2 ตลาดโลก (ปริมาณเครื่องบินใหม และที่ใชในปจจุบัน จําแนก

ตามภูมิภาค)

1 - 0

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.1.5 มูลคานําเขา-สงออกไทย จําแนกตาม HS Code 1 - update 

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.1.6 การลงทุนในประเทศ 1 - update 

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.2.1 ผูผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ชื่อ ที่อยู ทุนจดทะเบียน งบการเงิน 

BOI ผลิตภัณฑ

1 - update 

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.2.2 หนวยซอมบํารุงอากาศยาน ชื่อ ที่อยู ทุนจดทะเบียน งบการเงิน

 BOI ความสามารถซอม

1 - update 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.3.1 กฎระเบียบ การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 1 - 0

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.3.2 กฎระเบียบ การซอมบํารุงอากาศยาน 1 - 0

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.1.4 ตลาดในประเทศ (ปริมาณเครื่องบินใหม และที่ใชในปจจุบัน) 1 - update 

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมหลัก การศึกษาขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศ

ยานของไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ รวมถึงบทวิเคราะหภาวะการคาโลก 

จํานวน 1 ฉบับ

1 - 0

กิจกรรมยอย 3.1 รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน

อากาศยานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ

ฉบับ 

    -1ฉบับ

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณอุตสาหกรรมซอม

บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานของไทย 1 ครั้ง

1 - 0

กิจกรรมยอย 4.1 จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณอุตสาหกรรมซอม

บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานของไทย

ครั้ง 

    -1ครั้ง

  1.14 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 100 1,019,100 305,730         305,730        100 ผลการดําเนินงาน

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

กิจกรรมหลัก ออกแบบและจัดทําโครงสรางขอมูลของฐานขอมูล 1 1 1 100

เชิงลึกอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ รูปแบบการนําเสนอ 

และกําหนดแนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ

กิจกรรมยอย 1.1 ออกแบบและจัดทําโครงสรางขอมูลของฐานขอมูล งาน 

เชิงลึกอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ รูปแบบการนําเสนอ 

และกําหนดแนวทาง/แผนดําเนินการจัดหาและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ

    -1งาน

กิจกรรมหลัก วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุนยนต 1 - update 

และระบบอัตโนมัติ 7 ฐาน

กิจกรรมยอย 2.1 ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุนยนตและ ฐานขอมูล 

ระบบอัตโนมัติ

    -1 ฐานขอมูล

กิจกรรมยอย 2.2 ฐานขอมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุนยนตและ 1 - update 
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ระบบอัตโนมัติ

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.3 ฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ 80 5 5 100

ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติของไทยและประเทศที่สําคัญ ขอมูลดานตลาด ขาวสาร 

และสถานการณืที่เกี่ยวของ

    -80 เรื่อง เรื่อง 

กิจกรรมยอย 2.4 ฐานขอมูลผูประกอบการในอุตสาหกรรมหุนยนต 1 - 0

และระบบอัตโนมัติ

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.5 ฐานขอมูลสถิตินําเขา-สงออกอุตสาหกรรมหุนยนต 1 - 0

และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.6 ฐานขอมูลสถิติการนําเขา-สงออกอุตสาหกรรม 1 - 0

หุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สําคัญ 4 ประเทศ

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมยอย 2.7 ฐานขอมูลมาตรการที่เกี่ยวของ 1 - 0

    -1ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห 2 - 0 ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมยอย 3.1 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ ฉบับ -

อัตโนมัติ รายไตรมาส (ไตรมาส 2/2563, ไตรมาส 3/2563) ขอเสนอแนะ

    -2 ฉบับ -

กิจกรรมยอย 3.2 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุนยนตและ 1 - 0

ระบบอัตโนมัติ รายป และบทวิเคราะห ภาวะการคาโลกป 2562

    -1ฉบับ ฉบับ 

กิจกรรมยอย 3.3 จัดทําบทวิเคราะหผลกระทบสถานการณ 1 - 0

 Covid-19 ที่มีตออุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัติโนมัติของไทย

    -1 ฉบับ ฉบับ 

กิจกรรมหลัก จัดทําระบบประเมินเทคโนโลยีของสถานประกอบการ 1 - 0

กิจกรรมยอย 4.1 จัดทําระบบประเมินเทคโนโลยีของสถาน งาน 

ประกอบการ

    -1งาน

กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบฐานขอมูลและ 1 - 0
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

Website ที่เกี่ยวของ

กิจกรรมยอย 5.1 เชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบฐานขอมูลและ งาน 

Website ที่เกี่ยวของ

    -1งาน

กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ 1 - 0

อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ของไทย

กิจกรรมยอย 6.1 การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ ครั้ง 

อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ของไทย

  1.15 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ 100 1,000,000      800,000         550,000        68.75 ผลการดําเนินงาน

ป พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage 1 ครั้ง 1 1 100

กิจกรรมยอย จัดประชุมหารือผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อกําหนดโครงสราง

และองคประกอบหลักที่สําคัญของระบบ Bio Innovation Linkage O

กิจกรรมยอย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage ของอุตสาหกรรม    1

    -วัดจากจํานวน ระบบใหม - 0

กิจกรรมยอย สํารวจและรวบรวมขอมูลงานวิจัยดานชีวภาพในสวนกลางและสวนภูมิภ            1

    -วัดจากจํานวน ฐานขอมูล - 0

กิจกรรมหลัก การสรางกลไกการรับรองผลิตภัณฑชีวภาพของไทย 1 ระบบ - 0

กิจกรรมยอย จัดทําระบบการขอการรับรองผลิตภัณฑชีวภาพและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ Bio Label

กิจกรรมยอย ออกแบบตราสัญลักษณ Bio Label สําหรับผลิตภัณฑชีวภาพของไทย 1 แบบ 1 1 100 ปญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก อบรมใหความรูกับผูประกอบการ 1 ครั้ง - 0 ขอเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพรและประชาสัมพันธ 1 ครั้ง - 0

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ 1 ครั้ง - 0

23. โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นสวนยานยนตไทย เพื่อเขาสูหวงโซ 53.33 3,745,000 2,996,000       735,800        24.56 ผลการดําเนินงาน

การผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

กิจกรรมหลัก : ศึกษาสถานภาพและแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนต รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑเพื่อคัดเลือกชิ้นสวนยานยนตในการปรับเปลี่ยนไปสู

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

1 1 1 100

กิจกรรมยอย : รวบรวมและศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสถิติที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย เพื่อวิเคราะหสถานภาพและแนวโนม

ของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย

ขอมูล
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย : รวบรวมและศึกษาเอกสาร งานวิจัย พรอมทั้งจัดประชุมหารือ

รวมกับผูเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทย เพื่อวิเคราะหและกําหนด

หลักเกณฑในการคัดเลือกชิ้นสวนยานยนตที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนไปสู

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

1 1 0.7 70

 - หลักเกณฑในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ที่เปนที่ยอมรับจาก

ภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ /

 ระบบ

กิจกรรมยอย : ศึกษาและวิเคราะหผลิตภัณฑ (Product) และกระบวนการผลิต 

(Process) ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) เบื้องตน

1 1 1 100

 - ขอมูลปจจัยและองคประกอบของอุตสาหกรรมเพื่อประกอบในหลักเกณฑการ

คัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมาย

ระบบ

กิจกรรมยอย : รวบรวมผลลัพธจากขอที่ 1 2 และ 3 รวมทั้งหารือรวมกับผูเชี่ยวชาญ

ในอุตสาหกรรม และผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

ในการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตไปสูอุตสาหกรรมเปาหมาย 

(S-Curve) อยางนอย 2 อุตสาหกรรม โดยกําหนดเปนผลิตภัณฑเปาหมายของ

โครงการศึกษานี้

2 2 1 50

 - อุตสาหกรรมเปาหมายที่คัดเลือกแลว 2 อุตสาหกรรมที่มีความเปนไปไดที่

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนจะปรับตัวเขาสูอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก : ศึกษาโครงสรางการผลิต การตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

และศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑเปาหมาย เพื่อเขาสูหวงโซการผลิตใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

กิจกรรมยอย : • ศึกษาโครงสรางการผลิต การตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ศักยภาพการแขงขันและมาตรฐานของผลิตภัณฑเปาหมาย เพื่อเขาสูหวงโซการผลิต

ในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

1 0.5

 - ผลการศึกษาศักยภาพตลาดของอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อใชประกอบในการ

สัมภาษณหรือสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ขอมูล

กิจกรรมยอย : • วิเคราะหและกําหนดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและผลิตภัณฑเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเขากับหวงโซ

การผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

1 0.2

 - ขอมูลหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตและอุตสาหกรรมเปาหมาย

ขอมูล
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย : • วิเคราะหและกําหนดแผนที่คลัสเตอร (Cluster Map) ของ

อุตสาหกรรมเปาหมาย ที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตกับหนวยงาน/อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1 0.2

 - ขอมูลแผนที่คลัสเตอร (Cluster Map) ของอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อแสดงความ

เชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตกับหนวยงาน/

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ขอมูล

กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิเคราะหปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จในการ

พัฒนาชิ้นสวนยานยนตเพื่อเขาสูหวงโซการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

กิจกรรมยอย : • จัดการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ

เชิงลึกผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย เพื่อรวมกัน

วิเคราะหปญหาอุปสรรคและปจจัยแหงความสําเร็จของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน

ยนตของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาชิ้นสวนยานยนตเพื่อเขาสูหวงโซการผลิต

ในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

1

 - แผนการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย เพื่อเขาสูหวงโซการผลิตใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)

แผน

 - ขอมูลจากการจัดการสนทนากลุมตอผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

ของประเทศไทยและอุตสาหกรรมเปาหมาย 100 ราย

1

ขอมูล

กิจกรรมยอย : • วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้ง

โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทยเพื่อปรับตัว

เขาสูอุตสาหกรรมเปาหมาย ผานแบบจําลอง Dynamic Diamond Model ของ 

Michael E. Porter จากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

1

 - แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสูอุตสาหกรรมเปาหมาย แนวทาง

กิจกรรมหลัก : กําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาชิ้นสวนยานยนตไทย 

สําหรับการพัฒนาเพื่อเขาสูหวงโซการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)
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แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

กิจกรรมยอย : • จัดการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ตอผูเกี่ยวของใน

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย เพื่อรวมกันวิเคราะหและกําหนดแผน

ยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาชิ้นสวนยานยนตไทย สําหรับการพัฒนาเพื่อเขา

สูหวงโซการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) โดยมุงเนนสรางแผนกลยุทธ

กิจกรรมหลัก : จัดทําแผนในการพัฒนาศักยภาพชิ้นสวนยานยนตทั้งมาตรการระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว

กิจกรรมยอย : • นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห รวมกับขอมูลจากการสนทนากลุม

ตอผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย มาสังเคราะหเพื่อ

จัดทําแผนในการพัฒนาศักยภาพชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทยเพื่อเขาสูหวงโซ

การผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว

2

 - ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตสูอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 2 อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

กิจกรรมยอย : • วิเคราะหและพรอมทั้งจัดประชุมหารือรวมกับผูเชี่ยวชาญของ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทย เพื่อกําหนดบทบาทและแนวปฏิบัติสําหรับ

ผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตทุกภาคสวน ไดแก ผูประกอบการ 

สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ

1

 - การรับฟงความเห็นของผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนและอุตสาหกรรมเปาหมาย

ครั้ง

กิจกรรมยอย : • จัดทําประชาพิจารณ 1

 - นําเสนอผลการศึกษา ครั้ง

24. โครงการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑสมัยใหมเพื่อ 100 4,255,000      3,404,000       1,452,500      42.67 ผลการดําเนินงาน

ลดการสูญเสียสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป

กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทาง รวบรวมขอมูล วางแผน เตรียมการดําเนิน 1 ขอมูล 1 1 100

งานตลอดโครงการ

กิจกรรมหลัก ศึกษาและรวบรวมขอมูลสถานภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 1 ขอมูล 1 1 100

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑสมัยใหม สําหรับสินคาเกษตร

และอาหารแปรรูป

กิจกรรมหลัก จัดทําเกณฑและประชุมคัดเลือกสินคาเกษตรและอาหาร 3 3 3 100

แปรรูป เปาหมาย 3 กลุม ผลิตภัฑ

กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพในการผลิต การตลาด 1 ขอมูล - 0

เทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวโนมความตองการใชบรรจุภัณฑสมัยใหม 



141



แผน ผล รอยละ แผน ผลเบิกจาย รอยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน/

ทั้งป
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ทไดรบ

จัดสรรตาม 

พรบ

แผน/ผล 9 เดือน ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

สําหรับสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 3 กลุมเปาหมาย

กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการผลิต การตลาด 1 ขอมูล - -             

เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโนมความตองการใชบรรจุภัณฑสมัยใหม

ในอนาคต สําหรับสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป เปรียบเทียบกับ

บรรจุภัณฑในปจจุบัน 3 กลุมเปาหมาย

กิจกรรมหลัก ศึกษาการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑสมัยใหม 3 - -             

สําหรับสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปเปาหมาย 3 กลุมเปาหมาย ขอมูล

กิจกรรมหลัก จัดทํารางยุทธศาสตรและจัดประชุมกลุมยอยเพื่อนําเสนอ 1 - -             

รางฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับใหเปนบรรจุภัณฑสมัยใหม แผน

กิจกรรมยอย จัดทํารางยุทธศาสตรและจัดประชุมกลุมยอยเพื่อนําเสนอ 1 - -             

รางฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับใหเปนบรรจุภัณฑสมัยใหม ครั้ง

    -รางยุทธศาสตร พรอมแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมหลัก สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา ยุทธศาสตร 1 ครั้ง - -             

และแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

กิจกรรมยอย สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา ยุทธศาสตร และแนวทาง

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

    -เผยแพรผลการศึกษา 
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