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บทสรุปผูบ้ริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

กองตรวจราชการ (กตร.สปอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการติดตามวเิคราะห์และประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ซึ่งเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ 
สปอ. กรอ. กพร. สมอ. กสอ. สศอ. สอน. และ กนอ. เพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงบริหาร เป็นรายไตรมาส รวมถึง ใช้ในการก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัด อก. เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 เล่มที่ 14 (1) (2) (3) 
และ (4) อก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,478,163,700 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสน  
หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,651,318,700 บาท แผนงานพ้ืนฐาน 
เป็นเงิน 1,223,759,500 บาท แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 688,746,800 บาท และแผนงานบูรณาการ 
เป็นเงิน 1,914,338,700 บาท ที่มีความเชื่อมโยงความส าเร็จกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ดังนั้น จึงได้ด าเนินการติดตามและวิเคราะห์
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –     
30 กันยายน 2562) โดยจ าแนกการรายงานผลใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2562 อก. โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งจาก
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย 
แตผ่ลการเบิกจ่ายในภาพรวม อก. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 
5,444.6944 ล้านบาท (โดยเป็นผลเบิกจ่าย จ านวน 5,090.8214 ล้านบาท และเป็นผลการผูกพันงบประมาณ    
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จ านวน 353.8730 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 98.97 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

2. ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ     
และนโยบายส าคัญของ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

2.1) ผลการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน/โครงการ
ตามนโยบายที่ส าคัญ อก. (Agenda) 6 ด้าน ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88  ดังนี้ 

(1) Agenda 1 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.54 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 96.42 

(2) Agenda 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0) มีผล
การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 96.37 

(3) Agenda 3 การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่  4.0 (Factory 4.0) มีผลการด าเนินงาน      
คิดเป็นร้อยละ 98.08 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 97.70 

(4) Agenda 4  การส่ งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  (Investment Promotion) มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.08 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 99.76 
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(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) มีผล
การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 76.71 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 99.93 

(6) Agenda 6 การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD+Service Improvement) 
มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 83.59 และมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 99.35 

โดยมีงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว วง เงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 
2,040.5290 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,983.8824 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 ทั้งนี้ จะพบว่า    
ผลการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และสามารถจ าแนกผลการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ดังภาพที่ปรากฏ 

แผนภาพที ่1 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. จ าแนกตามนโยบายที่ส าคัญ (Agenda) 6 ด้าน  

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 : แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายส าคัญ อก. จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ 
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2.2) ผลการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน/โครงการใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนงานบูรณาการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 9 แผนงาน
บูรณาการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน 89 โครงการ มีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 94.55 และมีผลเบิกจ่าย จ านวน 1,838.1652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.97 ซึ่งสามารถจ าแนกผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ดังภาพที่ปรากฏ 

แผนภาพที ่3 : ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงานส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  3. ผลการด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์  อก. จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
จ านวน 85 โครงการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.49 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,908,541,076 
บาท (แผนเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,957,632,590 บาท) คิดเป็นร้อยละ 97.49  

3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จ านวน 20 โครงการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.17 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
401,989,590 บาท (แผนเบิกจ่าย เป็นเงิน 403,640,523 บาท) คิดเป็นร้อยละ 99.59 

3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 20 โครงการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.34 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 215,587,432 
บาท (แผนเบิกจ่าย เป็นเงิน 219,734,591 บาท) คิดเป็นร้อยละ 98.11 

3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ จ านวน 20 โครงการ 
มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.24 และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 258,181,135 บาท  (แผนเบิกจ่าย 
เป็นเงิน 273,759,445 บาท) คิดเป็นร้อยละ 94.31 
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4. สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ นโยบายส าคัญ และยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 –      
30 กันยายน 2562) ในภาพรวม ได้ดังนี้ 

4.1) การด าเนินงานโครงการ 
4.1.1) บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น  

- เป้าหมายระดับกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ 5 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องมาจากโรงงานบางราย
ยังไม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม และโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัดของเสียอันตรายมีจ ากัด 
และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น ท าให้โรงงานขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีกากอุตสาหกรรม  
ที่เป็นของเสียอันตรายในปริมาณน้อยไม่สามารถเข้าถึงการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

- เป้าหมายระดับโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบได้ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดสอบนั้นไม่อยู่ในระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง 

4.1.2) การด าเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้มาด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม        
ไม่สามารถด าเนินการ ตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ พบว่า 

(1) มีบางหน่วยงานต้องปรับ TOR ให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เนื่องจากก   
งบประมาณบางโครงการไม่เหมาะสมกับ TOR จึงท าให้ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคาได้ครบจ านวนผู้เข้าเสนอราคาได้     
ตามกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบปกติ 

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาทิเช่น โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
และทักษะด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการจัดท าลักษณะคลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) ยังไม่
มีหน่วยงานที่สามารถน ามาเทียบเคียงรายละเอียดงานและค่าใช้จ่าย ท าให้ต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการคลาวด์
รายใหญ่ของประเทศ ทั้งต้องค านึงถึงจ านวนรายที่สามารถเข้ายื่น e-bidding ได้รวมถึงข้อมูลที่จะน าขึ้นบนคลาวด ์  
ที่มีชั้นความลับและท่ีเปิดเผยได้ 

(3) โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิต     
ที่สะอาด (3R) ในพ้ืนที่ภาคกลาง ไม่มีที่ปรึกษาผ่านการคัดเลือก ท าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณ 

(4) การด าเนินการจัดซื้อรายการงบลงทุนบางรายการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์บางรายการของหน่วยงานเป็นลักษณะเฉพาะ 

4.1.3) การก าหนดกิจกรรมในบางโครงการมีจ านวนมากเกินความจ าเปน ท าใหบางกิจกรรม
อาจด าเนินการจัดท าไมทัน ท าใหตองมีการปรับแผนการปฏิบัติงานสงผลใหการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ไมบรรลุตามที่ก าหนด หรือบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาจจะไมไดด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ  
1. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขดังกล่าวต่อไป 
2. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

ได้รับแจ้งอนุมัติงบประมาณให้การด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
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3. กรณีพบปัญหาในการจัดจ้างฯ/หรือการด าเนินงานที่จะส่งผลให้การด าเนินงาน        
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ควรพิจารณาเสนอขอปรับแผนหรือรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที ในกรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน 

4.2) ด้านการรายงานผล 
4.2.1) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานบางหน่วยงาน 

ยังไม่ครบถ้วนสอดคล้องตามตัวชี้วัด/งบประมาณ/กิจกรรม และการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด อีกทั้ง  
ยังไม่มีการระบุเหตุผลในการด าเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามแผนให้ทราบ 

4.2.2) จัดส่งรายงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด สงผลใหการรวบรวมผลในภาพรวม
เกิดความลาชา 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการติดตามให้กับหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ข้อมูลการรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
2. หนวยงานติดตามประเมินผล ควรมีการจัดหาเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.3) ด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดจ้างที่ปรึกษา จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า และไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ  

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ทุกหน่วยงานก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด
โดยเคร่งครัด และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดท างบประมาณของหน่วยงาน และวัดผลส าเร็จ     
จากการด าเนินงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลส าเร็จระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และถ่ายทอดสู่เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
และผลผลิต/โครงการ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรม ท าให้การ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวงและ
ระดับชาต ิ 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด 
มีหลักเกณฑ์และแนวทางโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้งแล้วถ่ายทอดลงสู่เป้าหมายกระทรวงและหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความท้าทาย ชัดเจน สะท้อน ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนและประเทศชาติ
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของกระทรวง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในปี พ.ศ. 2564  ภายใตว้ิสัยทัศน์ “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564”  ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,478.1637 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการ 
จ านวน 5,231.1637 ล้านบาท และงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 247.0000 ล้านบาท โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
      ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย    
การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลส าเร็จ เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีก าหนดวิสัยทัศน์ อก. คือ “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564” โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 การส่งเสริม     
ภาคการผลิตไปสู่ 4.0 การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ 
(Big Data) และการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ อก.
บรรลุเป้าหมาย โดยผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    2 

ซึ่งผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดการให้บริการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อก. สอดคล้องกับงบประมาณของ อก. ที่ได้รับจัดสรร     
ลงในระบบการติดตามและประเมินผล (BB – EvMis) โดยมีตัวชี้วัดเป้าหมายที่ส าคัญสอดคล้องกับ 3 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมค่าเป้าหมายกระทรวงที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 6 ตัวชี้วัด ซ่ึงได้มีการก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน 
เพ่ือเสนอให้ส านักงบประมาณทราบ โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน 2562) ปรากฏดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานค่าเป้าหมายการให้บริการ อก.   
แผน/ผล หน่วย

นับ 
ภาพรวม ต.ค. 61 – ก.ย. 62 หน่วย 

ผู้รับชอบ 
หลัก 

 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

แผน 

ทั้งปี 
ผลสะสม ร้อยละ 

 
1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม     

     

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 0.6 24.00 สศอ. 
2. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางรากฐานและเพิม่ศักยภาพ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

     

2. ผลิตภาพการผลติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
    เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 10 242.20 242.20 สศอ. 

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

     

3. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา       
    มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ร้อยละ 67 74.70 111.49 กสอ. 

4. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา 
    ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 69 75.04 108.75 กสอ. 

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายไดร้ับการ 
    จัดการอย่างถูกต้อง 

ล้านตัน
ต่อปี 

1.56 1.327 85.06 กรอ. 

6. พัฒนาและยกระดับพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด 15 15 100 กรอ. 

จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ตัวชี้วัดที่ส าคัญตามเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) สามารถสรุปผล  
ตามเป้าหมายที่ส าคัญในภาพรวม จ านวน 4 เป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ได้ดังนี ้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  
มุ่งเน้นขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล 
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โดยมีนโยบายหลักเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญได้แก่นโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve    
และ New S-Curve โดยปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนผ่านมาตรการที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ มีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 9 ราย ก าลังการผลิต 411,200 คัน/ปี  
เกิดเงินลงทุนรวม 53,795 ล้านบาท ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 82 หัวจ่าย 
และจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน R117  

(2) มาตรการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  มีผลการด าเนินงาน อาทิ  มียอดส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพที่ผ่านการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคของ CoRE  ตามมาตรการของ BOI แล้ว 
75 กิจการ มูลค่ากว่า 9,989 ล้านบาท มี SI ยื่นลงทะเบียนกับ CoRE 70 กิจการ ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนแล้ว 
42 กิจการ และมีการทดสอบกลไกของระบบ industrial platform ก่อนน ามาท าเป็นระบบดิจิทัล 

(3) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ มีผลการด าเนินงาน  
อาทิ เกิดการลงทุนใน EEC (9,740 ล้านบาท)  จ.นครสวรรค์ (41,000 ล้านบาท : phase1 7,400 ล้านบาท) 
และมีแผนการลงทุนใน จ. ฉะเชิงเทรา (62,500 ล้านบาท) และ จ. ลพบุรี (32,000 ล้านบาท) และส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว จ านวน 13 เรื่อง 

รวมถึง ได้มีการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ผ่านระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ ให้พร้อมรองรับกับ
ข้อมูลจ านวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม 
เท่าทันสถานการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นช่องทางในการให้บริการกับ
ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2 : วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการ
ยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ 103 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 171.67 ของแผน อีกทั้งยังมีการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากร      
ด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม จ านวน 
2,197 คน คิดเป็นร้อยละ 109.85 ของแผน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ให้สถานประกอบการ      
มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการให้กับ SMEs ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมทั่วไป  โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs สู่ยุค 4.0 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ    
(1) สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) (2) ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) 
ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) และ (3) ส่งเสริม
ให้ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาดการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์  
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ใช้ให้เกิดนวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายรวม 1,695 กิจการ 15,975 คน 1,907 ราย 25 กลุ่ม 
1,570 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
เสร็จสิ้นแล้ว 1,731 กิจการ 17,307 คน 1,942 ราย  25 กลุ่ม 1,608 ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 106.81  
ในการประเมินเบื้องต้นวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.70 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 67) และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 13,000 ล้านบาท 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน  ทั้งนี้ จึงได้ส่งเสริมและก ากับให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง โดยมีผลปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
จ านวน 1.33 ล้านตัน รวมถึง ยังได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนา
และยกระดับพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด โดยให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ระดับที่ 4  จ านวน 1 จังหวัด 2 พื้นที่ และระดับท่ี 2 จ านวน 14 จังหวัด 16 พื้นที่  
  และจากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะพบว่ามีตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ซึ่งอยู่ในเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีการรายงานผลข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  และขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่สามารถด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องมาจากโรงงานบางรายยังไม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
และโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัดของเสียอันตรายมีจ ากัด และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น 
ท าให้โรงงานขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายในปริมาณน้อยไม่สามารถ
เข้าถึงการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไป  
ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ตามไตรมาสที่ 3/2562 GDP ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง (-1.5) มีผลให้งบประมาณปี 2562  
มี GDP ภาคอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจาก การส่งออกที่ชะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง โดยเฉพาะ
ประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังมีทิศทาง
ไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้าลง 
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1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก.   
      ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 เล่มที่ 14 (1) (2) (3) และ (4) มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 
5,478,163,700 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยจ าแนกเป็น
งบประมาณ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
และเพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยได้มีการก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   

ตารางท่ี 2 :  ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 

เป้าหมาย 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

ร้อยละ 
 

32.00 
 

34.64 
 

54.00 
 

58.37 
 

77.00 
 
78.28 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 

 
36.00 

 
36.11 

 
57.00 

 
59.23 

 
80.00 

 
79.77 

 
100.00 

 
100.00 

- รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ 

 
20.00 

 
27.07 

 
45.00 

 
53.96 

 
65.00 

 
70.62 

 
100.00 

 
100.00 

 

ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,620,331,500 30% 

งบด าเนินงาน 620,244,800 11% 

งบลงทุน 642,253,100 12% 

งบเงินอุดหนุน 625,007,100 11% 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,970,327,200 36% 

จ าแนกตามแผนงานงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
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ตารางท่ี 3 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ดังตารางที่ปรากฏ 
หน่วย : ล้านบาท  

  หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2562 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

12 เดือน 
(เบิกจ่ายจริง) 

(3) 

12 เดือน 
(PO+เบิกจ่าย) 

(4) 

เบิกจ่าย 
(4)/(2)* 100 

(5) 

งบประมาณ 
 

(2)-(4) 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,478.1637 5,501.3254 5,090.8214 5,444.6944 98.97 56.6310 
รายจ่ายประจ า   4,588.9106 4,630.3007 4,482.2329 4,603.9729 99.43 26.3278 
รายจ่ายลงทุน 889.2531 871.0247 608.5885 840.7215 96.52 30.3032 

1. ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  1,268.9520 1,279.4018 1,180.9952 1,266.2522 98.97 13.1496 
รายจ่ายประจ า   1,186.5631 1,196.4814 1,137.2025 1,183.5015 98.92 12.9788 
รายจ่ายลงทุน 82.3889 82.9203 43.7927 82.7507 99.80 0.1696 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  586.9049 586.9049 557.2513 581.9903 99.16 4.9146 
รายจ่ายประจ า   497.0692 496.0574 483.4817 492.0337 99.19 4.0237 
รายจ่ายลงทุน 89.8357 90.8475 73.7696 89.9566 99.02 0.8909 

3. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  1,287.1873 1,297.8690 1,263.7587 1,297.3847 99.96 0.4843 
รายจ่ายประจ า   1,248.1988 1,258.8805 1,224.7706 1,258.3966 99.96 0.4839 
รายจ่ายลงทุน 38.9885 38.9885 38.9881 38.9881 100 0.0004 

4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  438.7896 440.7226 391.1805 416.0775 94.41 24.6451 
รายจ่ายประจ า   352.5849 365.9115 362.6864 365.6054 99.92 0.3060 
รายจ่ายลงทุน 86.2047 74.8111 28.4940 50.4720 67.47 24.3390 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  719.6642 719.7614 714.8899 719.1179 99.91 0.6435 
รายจ่ายประจ า   672.1266 672.4913 667.6288 617.8568 99.91 0.6345 
รายจ่ายลงทุน 47.5376 47.2701 47.2612 47.2612 99.98 0.0089 

6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  622.6010 622.6010 444.6555 615.3125 98.83 7.2885 
รายจ่ายประจ า   328.3737 336.5931 316.6298 332.4818 98.78 4.1113 
รายจ่ายลงทุน 294.2273 286.0079 128.0258 282.8308 98.89 3.1772 

7. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  307.0647 307.0647 291.0902 301.5592 98.21 5.5055 
รายจ่ายประจ า   303.9943 303.8855 289.8331 300.0971 98.75 3.7883 
รายจ่ายลงทุน 3.0704 3.1792 1.2570 1.4620 45.99 1.7172 

8. การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  247.0000 247.0000 247.0000 247.0000 100.00 - 
รายจ่ายลงทุน 247.0000 247.0000 247.0000 247.0000 100.00 - 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ กก.สปอ. (กองคลัง) ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม       

 ในงบรายจ่ายประจ า รายการงบบุคลากร และงบด าเนินงานให้กับหน่วยงาน รวมเป็นเงิน 23.1617 ล้าน
บาท 
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แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. (PO+เบิกจ่าย)  
ในภาพรวม ไตรมาสที่ 4 

 

แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

 
 

จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันงบประมาณ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,444.6944 ล้านบาท (โดยเป็นผลเบิกจ่าย จ านวน 5,090.8214 ล้านบาท และเป็นผลการผูกพัน
งบประมาณตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จ านวน 353.8730 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 98.97 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ 
อก. ก าหนดร้อยละ 100 และเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ก าหนดให้เบิกจ่าย ร้อยละ 100) 
โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้น้อย และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากวา่แผนที่ก าหนด 
ซึ่งจะพบว่ามีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6 หน่วยงาน โดยเรียงล าดับจาก    
ผลการเบิกจ่ายน้อยสุด ได้ดังนี้ สศอ., กพร., สอน., สมอ., สปอ. และ กรอ.  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน   
ในสังกัด 8 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  โดยเรียงล าดับ
จากผลการเบิกจ่ายมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กนอ. ซึ่งผลเบิกจ่าย  
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ กสอ. เบิกจ่ายร้อยละ 99.96 และล าดับต่อไป คือ สอน., กรอ., 
สปอ., สมอ., สศอ., และ กพร. ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ อก. 

ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและนโยบายที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท า
แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda) ไว้ 6 ด้าน 
ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 
การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล    
แบบบูรณาการ (Big Data) การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้น ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88 
และมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.22  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที ่4 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามนโยบายที่ส าคัญ  
หน่วยงาน : ล้านบาท 

หมายเหตุ : 1. ภาพรวมงบประมาณของการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (A6) มีการปรับลดลงจากเล่มงบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 0.0744 ล้านบาท เนื่องจาก สศอ. ได้มีการแจ้งว่า งปม. ฝึกอบรมของหน่วยงาน จ านวน 1.2043 ล้านบาท   มีการปรับลดลงจาก พรบ. เป็นเงิน 
0.0744 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงิน 1.1299 ล้านบาท ดังนั้น จึงท าให้งบประมาณภาพรวมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 6 ด้าน เป็นเงินในภาพรวม ทั้งสิ้น  
2,068.2605 ล้านบาท 

2. แผนงบประมาณ 12 เดือน ที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ เป็นงบประมาณที่ได้มีปรับแผน/โอนเปลี่ยนแปลง จากงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
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แผนภาพที่ 3 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. จ าแนกตามนโยบายที่ส าคัญ 6 ด้าน 

 

แผนภาพที ่4 : แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการขบัเคลื่อนตามนโยบายส าคัญ อก. จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ 
 

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณ 12 เดือน ที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ เป็นงบประมาณที่ได้ 
                มีปรับแผน/โอนเปลี่ยนแปลง จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย 
                  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ซึ่งจากผลการเบิกจ่ายดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานในสังกัด อก. ได้มีขับเคลื่อนโครงการไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda) และมีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 88.26 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ไดด้ังนี้ 
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1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.54 อาทเิช่น 
    1.1) การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด าเนินการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุนยนต์และระบบอัตโนมัติ
และยกระดับบุคลากรในกลุ่มงาน SI Warrior จ านวน 85 ต้นแบบ 570 คน
รวมถึง ยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้ผลิตแม่พิมพ์ 
ใช้เทคโนโลยีด้านในการผลิตขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ (เช่น หุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ) สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมแล้วจ านวน 20 บริษัท 
1.2) การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด าเนินการจัดหาเครื่องมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (เป้าหมาย 6 ชุด) ด าเนินการส่งมอบแล้ว จ านวน 1 รายการ คือ ชุดทดสอบสถานีประจุ
แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า และอยู่ระหว่างการส่งมอบเครื่องมือทดสอบ จ านวน 5 ชุด คาดว่าส่งมอบแล้ว
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 
1.3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร  การพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการให้มี
ศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านมาตรฐานส าคัญในอุตสาหกรรม
การแพทย์สุขภาพและพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้มีศักยภาพพร้อม
ส าหรับการเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและน า
นวัตกรรม งานวิจัยต่อยอดในการประกอบการ จ านวน 40 กิจการ 90 คน 26 ผลิตภัณฑ์  
1.4) การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) ด าเนินการขยายการบริการของศูนย์ ITC สู่ภูมิภาค    
เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะในกลไกของ ITC 
ให้กบัผู้ประกอบการและบุคลากรที่สนใจ ด าเนินการแล้วเสร็จ 309 คน  

2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 โดยมีผลการด าเนินงาน  
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 อาทเิช่น  
    2.1) การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
ด าเนินการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการวางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แก่ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ด าเนินการแล้วเสร็จ 51กิจการ 1,429 คน 

2.2) การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
โดยการถ่ายทอดความรู้ในการด าเนินธุรกิจ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์    
การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศและให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิต 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จ านวน 924 คน 535 ราย  
2.3) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  ด าเนินการพัฒนาทักษะความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับ SMEs นักประดิษฐ์ และผู้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้ได้ใช้พ้ืนที่ร่วม
เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุน เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร 
จับคู่ร่วมกันพัฒนาธุรกิจหรือขยายโอกาสทางธุรกิจ จ านวน 326 คน (เป้าหมาย 320 คน) ผลลัพธ์ คือ สามารถ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน รวมถึงการเตรียมปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการส่งเสริม SMEs  
ให้มีกลไกการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น  



รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    11 

3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
98.08 อาทิเช่น 

    3.1) การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ Factory 4.0 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบองค์รวมเพ่ือเป็น Smart Safety Factory 
อาทิ มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม     

1 ระบบ 30 โรง 418 คน ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 20 โรง 937 คน 10 แบบ 
ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะท างาน จ านวน 30 โรง 331 คน 800 เล่ม และพัฒนาด้านความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม ด าเนินการยกระดับสถานที่จัดเก็บไปเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง 
จัดท าสื่อการเรียนรู้ E-Learning เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 และข้อมูล
สถานที่เก็บรักษา รายละเอียดวัตถุอันตราย ด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ในแผนที่ บน Google Map 
3.2) การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 21 โรงงาน พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม 86 โรงงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 1 ระบบ 
ด าเนินการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 9,132 ราย และพัฒนาศักยภาพการ
ใช้ประโยชน์กากของเสีย 50 โรงงาน 
3.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด าเนินการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก     
โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า 20 โรงงาน ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 77.08 อาทเิช่น 
    4.1) การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
จ านวน 1 แห่ง โดยมีด าเนินการเสร็จตาม พรบ. งบประมาณเรียบร้อยแล้ว     
แต่เนื่องจาก กนอ. มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างบางส่วน 
โดยปรับเพ่ิมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้มีงานเพ่ิม

และปรับลดงานบางส่วน สุทธิจ านวน 28.406 ลบ. ส่งผลให้วงเงินตามสัญญาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 637.600 ล้านบาท 
เป็น 666.006 ล้านบาท และกนอ. จึงได้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการดังกล่าว สงป.พิจารณาแล้วอนุมัติให้ กนอ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างและเห็นควรให้ 
กนอ. ใช้เงินรายได้มาสมทบส าหรับงานก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น   
4.2) การประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการตลาดและสร้างการรับรู้ ด าเนินการจัดท าข้อมูลการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพ้ืนที่ จ านวน 10 พ้ืนที่ และผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่ส่วนกลางและในพื้นที่ SEZ รวมทั้งสิ้น 11 พ้ืนที่ 500 คน 
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5. การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)  
โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.71 ซ่ึงด าเนินการ
ปฏิรูประบบงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ระบบการท านิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ 1 
ระบบ ระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของ กสอ. ที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 1 ระบบ 
พัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 1 ระบบ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเชิงลึก จัดท าระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ พัฒนาระบบน าเสนอ
ข้อมูลผ่านศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน้ าตาลทราย 1 ระบบ และการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1 ระบบ เป็นต้น 

6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 83.59 ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากร ได้ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
จ านวน 275 คน แต่ไม่สามารถด าเนินการทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล 960 คน 
(ตามแผนที่ก าหนด) เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายค่าประเมินผลสอบวัดระดับความรู้
ทักษะดิจิทัลได้ตามระเบียบทางราชการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อก. จ านวน 

808 คน (เป้าหมาย 768 คน) และพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน จ านวน 1,083 คน (เป้าหมาย 178 คน) 

  ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับจัดสรร 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 5,478.1637 ล้านบาท ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 
เพ่ือด าเนินการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงินจ านวน 1,914.3387 ล้านบาท มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
และไม่ซ้ าซ้อนกัน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก จ านวน 89 โครงการ ดังนี้ โดยสามารถจ าแนกแผนงาน
บูรณาการงบประมาณดังภาพที่ปรากฏ 
 

แผนภาพที่ 5 : งบประมาณรายจ่ายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ  
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล พัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมภาคการผลิตบริการการค้าและการลงทุน พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความมั่งคงทางพลังงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมจ านวน 77 โครงการ เป็นเงิน 
1,821.2139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ เพ่ือพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุน 
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพด้านการผลิตและด้านแรงงาน พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่การผลิตที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต จัดท ามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมชีวภาพ เชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของแรงงานเพ่ือรองรับ 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ระดับอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ เพ่ิมศักยภาพแรงงานรองรับประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย  
สู่ระดับสากล จ านวน 27 โครงการ เป็นเงิน 693.8447 ล้านบาท 

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง       
และขนาดย่อมสู่สากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพ และผู้ประกอบการชุมชน โดยการสนับสนุนให้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การจัดการธุรกิจ การตลาด ตลอดจนการรวมกลุ่มและเชื่องโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ รวมทั้ง พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน 534.4443 ล้านบาท 

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย 
ให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น น าไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 
254.1050 ล้านบาท 

4) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้ประเทศไทยมีการคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุน     
โลจิสติกส์ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 37.9590 ล้านบาท 
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5) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่  
การเป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม   
ของบุคลากรด้านดิจิทัล จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 142.5508 ล้านบาท 

6) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 36.1786 ล้านบาท 

7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ในระดับภาค 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้  
และเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคง
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ จ านวน 19 โครงการ เป็นเงิน 122.1315 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 5 การจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 10 โครงการ       
เป็นเงิน 89.7923 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลักษณะบูรณาการ    
เชิงยุทธศาสตร์  โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน คือ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
ของประชาชน โดยการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดการคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤต การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตลอดจน
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด จ านวน 89.7923 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรมและการบังคับ
ใช้กฎหมายพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ให้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
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อัตราภาษี และระบบการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงและสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม       
ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3.3325 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน คือ 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น โดยด าเนินการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยอันจะท าให้ค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศมีระดับที่ดีขึ้น ผ่านการปลูกฝังวิธีคิด
ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม สร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ทุกภาคส่วน 
จ านวน 3.3325 ล้านบาท 
  ซึ่งภายใต้ผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการในลักษณะบูรณาการ      
เชิงยุทธศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.55 และมีผลการเบิกจ่ายที่สามารถจ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ดังแผนภูมิที่ 6 
 

แผนภูมิที ่6  : ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงานส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย แนกตามกลุ่ม 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
และจากผลการเบิกจ่ายเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม          

โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 4 ได้ดังนี้ 
3.5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 89.83 โดยมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น 

1) การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการจัดท าระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ (1) ระบบประมวลผลบนคลาว์ 
Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อูลประชาชนและผู้ประกอบการ (2) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง และ (3) พัฒนาระบบบริการจัดการเพ่ือการพิสูจน์ตัวตน ระยะที่ 2 
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2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานที่ส าคัญและการต่อ
ยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผลการด าเนินงาน อาทิเช่น 

 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการ จ านวน 309 ราย 
(เป้าหมาย 300 ราย) การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จ านวน 8 กลุ่ม  

 การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 5 ผลิตภัณฑ ์

 การจัดหาเครื่องมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (เป้าหมาย 6 ชุด) 
ด าเนินการส่งมอบแล้ว จ านวน 1 ชุด และคาดว่าจะส่งมอบ 5 ชุด แล้วเสร็จในเดือนในเดือนสิงหาคม 2563  

3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต/การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์/มีการลงทุนต่อยอดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยมีผลการด าเนินงาน อาทิเช่น 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ จ านวน 85 ต้นแบบ 
และด าเนินการฝึกอบรม SI Warrior แล้ว จ านวน 570 คน ส าหรับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับออกแบบ   
และถ่ายทอดด้านออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนา จ านวน 165 คน รวมทั้ง 
พัฒนาระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator : SI) อยู่ระหว่างด าเนินงานตามระเบียบ
พัสดุในการจัดจ้าง จ านวน 4 ระบบ  

 การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ จ านวน 20 โรงงาน 
พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 165 คน และได้ด าเนินการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแม่พิมพ์แล้ว จ านวน 100 คน  

 การพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ จ านวน      
338 กิจการ/ 730 คน  

4) การส่งเสริมมาตรฐานที่ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนพร้อม
ขอรับรองมาตรฐาน ได้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรแล้ว จ านวน 120 กิจการ/ 240 คน/ 26 ผลิตภัณฑ ์
3.5.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น 
1) สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - Stage) โดยการสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ประกอบการให้
สามารถด าเนินธุรกิจด้วยการน าความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโต
และเข้มแข็งได้  จ านวน 51 กิจการ 1,429 คน 
2) การส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือ SME      

ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) ประกอบด้วย 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์บุคลากรด้านการออกแบบ จ านวน 303 กิจการ 535 คน 270 ผลิตภัณฑ์  
 การเพ่ิมศักยภาพ SME ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 401 กิจการ อยู่ 
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 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์  ได้มีการด าเนินการแล้ว    
280 กิจการ 14 กลุ่ม  

 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม
หรือมีการใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ได้มีการด าเนินการแล้ว 2,131 เครื่อง  

3) ส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น 
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ความเป็น Smart SMEs และยกระดับสู่การเป็น Global SMEs 
เป้าหมาย 100 กิจการ 4,600 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการเป้าหมาย จ านวน 
3,038 คน และมีการด าเนินการด้านการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จ านวน 100 กิจการ 1,600 คน 

4) การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยการยกระดับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 1,335 ราย/1,355 ผลิตภัณฑ์ รวมถึง ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จ านวน 924 คน 535 ราย  

5) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการพัฒนาศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 
/Co-Working Space/การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่/สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ส าหรับผู้ประกอบการและผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ด าเนินการแล้ว 326 ราย และการพัฒนาระบบการให้บริการ       
และสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ได้มีการส่งเสริม SMEs ในพ้ืนที่แล้ว จ านวน 308 ราย/11 กลุ่ม 
(เป้าหมาย 300 คน/11 กลุ่ม) 
3.5.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.08 โดยมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น 

1) การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ด าเนินการจัดท าข้อมูลการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ จ านวน 10 พ้ืนที ่และผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและในพื้นที่ SEZ  รวมทั้งสิ้น 11 พ้ืนที่ 500 คน 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่ จ านวน 1 แห่ง โดยมี
ด าเนินการเสร็จตาม พรบ.งบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก กนอ. มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งานก่อสร้างบางส่วน โดยปรับเพ่ิมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้มีงานเพ่ิมและปรับลดงานบางส่วน สุทธิจ านวน 28.406 ล้านบาท 
ส่งผลให้วงเงินตามสัญญาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 637.600 ล้านบาท เป็น 666.006 ล้านบาท และ กนอ. จึงได้ขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว สงป.พิจารณาแล้วอนุมัติให้ กนอ.
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างและเห็นควรให้ กนอ.ใช้เงินรายได้มาสมทบส าหรับงานก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น 
3.5.4 แผนงานบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
การด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น 

  การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ด าเนินการยกระดับการบริหารจัดการ   
โลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ
ความรู้ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 324 กิจการ 440 คน  
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3.5.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84.95 โดยมี
การด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น 

  การบูรณาการการท างานและการบริการของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากร ได้ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล จ านวน 275 คน แต่ไม่สามารถด าเนินการทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล 960 คน (ตามเป้าหมาย       
ที่ก าหนด) เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่าย ค่าประเมินผลสอบวัดระดับความรู้ทักษะดิจิทัลได้ตามระเบียบทางราชการ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อก. จ านวน 808 คน และพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน จ านวน 1,083 คน  
3.5.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการด าเนินงานที่
ส าคัญ คือ 
  การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ศึกษาวิจัย และ
ทดสอบ เพ่ือให้ได้ Primer ที่มีศักยภาพในการแยกความแตกต่างของ DNA fingerprint ของเชื้อพันธุกรรม 6 
สายพันธุ์ รวมถึง ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานฯ การศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรคของ
เชื้อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม 2 โรคๆละ 500 สายพันธุ์ 
3.5.7 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.07 โดยมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกเป็นภูมิภาค ได้ดังนี้ 

1) ภาคเหนือ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม การออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ จ านวน 103 ราย 103 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง  
ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐาน 
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป จ านวน 50 กิจการ 68 คน 18 ผลิตภัณฑ์  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ ข้าว และปศุสัตว์ 
339 คน/373 ราย/205 ผลิตภัณฑ์ การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง        
ได้มีการด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 572 คน/79 ผลิตภัณฑ์  

3) ภาคกลาง ด าเนินการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก
ในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้มีการด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 259 คน 34 ผลิตภัณฑ์ และส าหรับรายการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(3R) ในพ้ืนที่ภาคกลาง สอจ.     
ขอคืนเงินงบประมาณ สอจ.ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ แล้วไม่มีที่ปรึกษาผ่านการคัดเลือก 

4) ภาคตะวันออก โดยการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 
631 คน 16 ราย 16 ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 600 คน /16 ราย/16 ผลิตภัณฑ์) และด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 270 กิจการ 2 กลุ่ม 

5) ภาคใต้ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน จ านวน 75 กิจการ/ 3 ผลิตภัณฑ์  

6) ภาคใต้ชายแดน ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
จ านวน 202 ราย/26 ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 90 ราย/ 25 ผลิตภัณฑ์) และด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
และแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 202 คน/45 ผลิตภัณฑ์ 
(เป้าหมาย 180 คน /30 ผลิตภัณฑ์) 
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3.5.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม อาทิเช่น การช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลุ่มโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ด าเนินการแล้ว 9,132 ราย การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ
ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 86 ทะเบียนโรงงาน การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 1 ระบบ การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย จ านวน 50 โรงงาน 
และการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์ จ านวน 21 โรงงาน 

2) การพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย  

 การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner 
and CSR-DIW) จ านวน 431 โรงงาน 

 การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา 
สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)  

 การขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด การส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด และการ
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)  

 การจัดท าแนวทางการออกแบบการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแนวป้องกัน (Protection Strip) จ านวน 828 โรงงาน   
 รายงานผลการปลดปล่อยหรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จ านวน 20 โรงงาน  
 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของ

ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 6 จังหวัด 
(จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) รวมถึงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3.5.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยปลูกฝังการซื่อสัตย์สุจริตและสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม         
จ านวน 315 คน (เป้าหมาย 200 คน)   

2) การป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริต ติดสินบน ปลูกจิตส านึก 
คุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จ านวน 543 คน (เป้าหมาย 250 คน)   

ทั้งนี้  จากผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่หน่วยงานในสังกัด  อก. ในภาพรวม จะพบว่า   
ผลการด าเนินงานส่วนใหญเ่ป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
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  ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีต่ระหนัก
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564”  

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ         
ที่ส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดังตารางแสดงที ่3.1 
 

3.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ อก. ในภาพรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณ 12 เดือน ที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ เป็นงบประมาณที่ได้มีปรับแผน/โอนเปลี่ยนแปลง จากงบประมาณที่ได้รับ  
 จัดสรร ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

3.2) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 
3.2.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์     
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
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โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2562 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. ภาคอตุสาหกรรมมีผลติภาพปจัจยัการผลิต โดยรวมเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 0.5 2.80 
(ปี 60) 

560 สศอ. 

2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวสิาหกจิ
ชุมชนมีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้น ตามเกณฑ์ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 65 74.70 111.49 กสอ. 

3. จ านวนวสิาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมลูคา่ผลติภณัฑ์ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ 65 75.04 115.45 กสอ. 

4. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
    ด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลุ่มอุตสา- 
หกรรม 

2 2 100 สมอ. 

5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย2 ร้อยละ 2 0.3005 15.03 กพร. 

6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.5 1.3 
(ตค.61 – มิ.ย.62) 

52 สศอ. 

7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม ไม่ต่ ากว่า พันล้านบาท 3,498.19 3,245.25 
(ตค.61 – มิ.ย.62) 

92.77 สศอ. 

8. ร้อยละของหน่วยรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนระดับ
จังหวัดไดร้ับการพัฒนาไม่น้อยกว่า3 

ร้อยละ 100 100 100 สมอ. 

9. จ านวนมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมที่ก าหนดมีผูม้าขอรับ
การรับรองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

มอก. 40 40 100 สมอ. 

  

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีผล
การด าเนินงานที่ เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 5 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเฉลี่ย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก (1) 
งบประมาณที่ได้รับมาด าเนินการลดลงจากปีที่ผ่านๆ มา
ค่อนข้างมากท าให้ด าเนินการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนที่ด าเนินการ ดังรูปที่แสดง (2) สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นขนาด SME ซึ่งไม่สามารถ
ลดต้นทุนได้มากเหมือนสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่า 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เป็นข้อมูล GDP ในไตรมาส 3/2562 
(กรกฎาคม-กันยายน 2562) ยังไม่มีข้อมูล (ข้อมูลจากสภาพัฒน์) คาดว่าข้อมูลจะออกในเดือนพฤศจิกายน 2562 

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เป็นข้อมูล GDP ในไตรมาส 3/2562 (กรกฎาคม-
กันยายน 2562) ยังไม่มีข้อมูล (ข้อมูลจากสภาพัฒน์) คาดว่าข้อมูลจะออกในเดือนพฤศจิกายน 2562 
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ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก รวมจ านวน 85 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 78 โครงการ อยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 1,968,640,100 บาท และในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 1,957,632,590 บาท 
ซึ่งเป็นแผนทั้งปีที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ และเป็นงบประมาณที่ได้มีปรับแผน/โอน
เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,908,541,076 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.49 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมงานวิจัย 
การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลการ
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 1,270,462,406 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.78 (เปรียบเทียบกับแผน
เบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 1,299,360,130 บาท) 
และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวม
ทั้งสิ้น 42 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 41 โครงการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 24 โครงการ 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 683,115,200 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ      
เป็นเงิน 657,657,373 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.27 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 
แสดงให้เห็นว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในรอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงานเป็นตามเป้าหมายทั้งปี         
โดยมีด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

 - ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ครบวงจร ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 458 กิจการ 980 คน 26 ผลิตภัณฑ์  
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 - ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการ ตามแผนบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้เกิดความร่วมมือ     
ในการพัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการยกระดับขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การพัฒนาสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME และส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 
เพ่ือเข้าสู่ SME 4.0 เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 7,576 คน 1,942 ราย 
2,011 กิจการ 1,628 ผลิตภัณฑ์ 14 กลุ่ม 

- ด าเนินการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการ
และพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
324 กิจการ 440 คน  

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) เชื่อมโยงระบบการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ และออกแบบ รูปแบบรายงาน การน าเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 ระบบ 

- ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้อัตลักษณ์ของ
จังหวัด ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้และโอกาส
ทางการตลาด รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาด ในการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์
ของจังหวัดให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวของภาคเหนือ รวม 50 คน/กิจการ 165 ราย/ผลิตภัณฑ์ และพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์มเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ของ
สถานประกอบการกลุ่มภาคใต้ 75 กิจการ 3 ผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการผลิตการบริหารจัดการ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์
จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จ านวน 101 ราย 101 ผลิตภัณฑ์ 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 6,724,000 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นเงิน 6,724,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 67.86 เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ด าเนินการในรายจ่ายงบลงทุน จึงได้มีการ
ผูกพันงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คือ การ พัฒนาระบบ
บริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 1 ระบบ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คือ 
การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยมีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 35.71 ทั้งนี้ ผลการด าเนินโครงการเกิดความล่าช้า ปัญหาที่พบ เนื่องจากงบประมาณไม่เหมาะสมกับ 
TOR จึงท าให้ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคาได้ครบจ านวนผู้เข้าเสนอราคาได้ ตามกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบปกติ 
ท าให้หน่วยงานต้องปรับ TOR ให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   

3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 16 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 609,520,930 บาท    
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน 606,081,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงาน   
รอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในรอบ 12 เดือน       
มีผลการด าเนินงานเป็นตามเป้าหมายทั้งปี โดยมีด าเนินโครงการแล้วเสร็จ อาทิเช่น 
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- เพ่ิมผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) โดยด าเนินงานจัดท าแปลงสาธิตการปลูกอ้อย 
การเพาะเลี้ยงเลี้ยงและขยายแมลงศัตรูตามธรรมชาติ ออกเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็น
สมาชิก ศร. ส่งผลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย และมีแปลงสาธิต 
มีการเพาะเลี้ยงและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 

- การอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยมีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืชอ้อย โดยการรวบรวม
เชื้อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบของธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย และการขยายอ้อยพันธุ์ดี จ านวน 1,300 สายพันธุ์/500 ตัน 
และปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นชุด CSB ปี 2008 - 2016 ผลลัพธ์ คือ (1) มีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืชอ้อย 
(2) มีแหล่งรวบรวมพันธุกรรมอ้อยหลากหลายสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) เพ่ือใช้ปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี และ (3) เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย 
โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

- สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อย โดยมีการเปรียบเทียบพันธุ์
และคัดเลือกพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดดินในทั้ง 4 ภาค จ านวน 6 แปลง/
12 พันธุ์ พัฒนารูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคอ้อยทั้งระบบ จ านวน 25 โรค/2,000 เล่ม  การประยุกต์ 
ใช้การตรวจวัดทางสรีรวิทยาเพ่ือสนับสนุนการทดสอบและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อย ในสภาพพ้ืนที่
แห้งแล้ง จ านวน 100 โคลนพันธุ์/5 คู่ผสม/2,000 ต้น และการประยุกต์ใช้แบบจ าลองการเจริญเติบโตพืช DSSATท านาย
ผลผลิตอ้อยในสภาพต่างๆ และค าแนะน าในการให้น้ าเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 สถานที่/10 ไฟล์/20 คน 

- การพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายภาคที่ 1 - 4 
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์ฯ สู่อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 1 แผนงาน มีฐานข้อมูลอ้อยและน้ าตาลทรายในระบบ
สารสนเทศคลังขอมูลใน 2 module ที่เกษตรกรมีความสนใจและจ าเป็น ได้แก่ (1) พันธุ์อ้อย และ (2) เครื่องจักร 
และเกิดแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบเตือนภัยโรคและแมลง (Warning system) 1 ระบบ เป็นต้น 

- การพัฒนาเพ่ิมผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั้งแบคทีเรีย และลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธี
นาโนชีวภาพ โดยได้มีการพัฒนากรรมวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
และจัดท าคู่มือแนวทางการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ 

- การสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก บ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ สามารถพัฒนาทักษะในการบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูก บ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย และสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน จ านวน 5 ราย และมีคู่มือการบริหารการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก บ ารุงรักษา
การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ในรูปแบบ e-book เป็นต้น 

- ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐ เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดทัศนคติ และภาพลักษณ์ท่ีดีกับ
อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับได้มีการส ารวจทัศนคติ
และความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 ที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย เกิดทัศนคติที่ดีกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และมองว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  
ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีผลการเบิกจ่าย       
ไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 401,989,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน      
เป็นเงิน 403,640,523 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 24 โครงการ และยกเลิก จ านวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
10 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 45,932,900 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 43,623,563 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 90  โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนจ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย  จ านวน 1 ครั้ง    
โดยช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ  

- การด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย โดยมีการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานประจ าปีของเอพีโอ การเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนเอพีโอในประเทศไทย 
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดกิจกรรมเพ่ือขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของเอพีโอ 

- การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและอุตสาหกรรมอาหาร โดยส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปข้าวบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดขาย ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า จ านวน 11 ผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนายกระดับความรู้บุคลากรในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 339 คน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางค าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ได้ด าเนินงาน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าตอบสนองความต้องการของตลาดของผู้ประกอบการ จ.สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
จ านวน 107 ราย พร้อมกับจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 6 บรรจุภัณฑ์ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับ
ภูมิภาคในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการพัฒนาบุคลากรในหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 
จ านวน 510 คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและผ้าทอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(High Value-added Creation) จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีด าเนินการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก าหนดกลุ่มสินค้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้สอดรับ
กับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ 45 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 202 คน จัดท า
หนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ 300 เล่ม และจัดสัมมนาสรุปผลโครงการ 1 ครั้ง 

 - การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ภาคเหนือ (สอจ.พิษณุโลก) 
โดยมีการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรแปรรูป และอาหาร เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม 
(Food Startup and Open Innovation Training) จ านวน 151 ราย ด าเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ 

- การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก (สอจ.ฉะเชิงเทรา) โดยมีสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเพ่ิมผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง การจัดการสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิต ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 631 คน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดท าบรรจุภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จ านวน 16 ผลิตภัณฑ ์



รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

 
กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    26 

- การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนที่
ภาคกลาง (สอจ.นครปฐม) โดยด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 34 ผลิตภัณฑ์/259 คน 

และมีการยกเลิกด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพ้ืนที่ภาคกลาง ของ สอจ.ปทุมธานี เนื่องจาก ได้ด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว แต่ไม่มีที่ปรึกษาผ่านการคัดเลือก จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการต้องส่งคืนงบประมาณ 

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 24,926,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นเงิน 24,926,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้  

- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม พัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
และพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะท างาน รวม 1 ระบบ/ 80 โรงงาน/1,655 คน/ 10 แบบ/ 800 เล่ม 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยยกระดับการใช้ระบบท าความเย็น
เพ่ือการประหยัดพลังงาน พัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะในการส ารวจบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกดี
ต่อการประหยัดพลังงาน จ านวน 100 โรง 375 คน ทั้งนี้ สามารถประหยัดพลังานในระบบท าความเย็น 2,648.26 toe 
ต่อโครงการหรือ 115,023,625.40 บาท ต่อโครงการ  

3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 3,672,800 บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
3,672,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 
ด าเนินงานแล้วเสร็จ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง  
สร้างความเข้าใจ ความสามัคคีในพ้ืนที่โดยการพัฒนาทักษะให้กับราษฎรในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 95 คน 

4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
10 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 81,089,100 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 81,089,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน         
คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 

- การต่อยอดเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in 
Manufacturing) ด าเนินการจัดท าหรือพัฒนาเว็บไซต์ ส าหรับผู้ที่มีความต้องการค้นหาผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT 
บนระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเว็บไซต์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งานเทคโนโลยี IoT (Technology 4.0 
Matching) พร้อมการใช้งานระบบ 2 ภาษา (TH/EN) จ านวน 1 ระบบ พร้อมกับ Roadshow หาวิสาหกิจ    
ในภูมิภาคเข้าร่วมเครือข่าย (โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง) 230 คน 

- การเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์   
โดยยกระดับความสามารถบุคลากรไทยในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้สอนงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ
ของตนและหรือเครือข่าย แบ่งเป็น (1) บุคลากรระดับปฏิบัติการ (Trainee) ได้รับการพัฒนา ระดับ 1 จ านวน 120 คน  
ระดับ 2 จ านวน 43 คน ระดับ 3 จ านวน 45 คน (2) บุคลากรระดับผู้สอน (Trainer) จ านวน 23 คน (3) ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตร 2 หลักสูตร และ (4) อบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และหลักสูตรระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 56 คน 
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- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับฝีมือ
แรงงานในการปรับตัวเพ่ือรองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจ  
ยุคดิจิทัลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด าเนินการ (1) ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง จ านวน 112 คน (2) สัมมนา
บุคลากรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวเนื่อง จ านวน 313 คน (3) ฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,076 คน และ(4) ฝึกอบรมวิทยากร จ านวน 105 คน เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขาดแคลนแรงงาน  

- การปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 
Transformation and Competency to 4.0) การปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 4.0  
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0 จ านวน 7 คน และสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 
จ านวน 9 หลักสูตร 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล
และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ด าเนินการประสานความร่วมมือในการพัฒนา แนวคิดนวัตกรรม   
ที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ/นักวิจัย/หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย 5 โครงการ    
และส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล 25 แห่ง 

- การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืน  ด าเนินการ     
(1) พัฒนา IoT Platform module จ านวน 3 Platform (2)ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) 
จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ และ (3) ผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จ านวน 104 คน ทั้งนี้ ส่งผลให้สถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น และมีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

- การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ด าเนินการยกระดับผลิตภาพการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้แก่ (1) จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร 5 ระดับ 
(2) ส ารวจความต้องการนวัตกรรมอาหารของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย และความต้องการของตลาดโลก 25 โรงงาน 
(3) บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการยกระดับองค์ความรู้ 201 คน และ(4) มีเครือข่ายนักรบอุตสาหกรรม
อาหาร 1 แอพพลิเคชั่น 

- การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง
อุตสาหกรรม 4.0 (Smart Factory) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (1) มีคู่มือพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory 1 คู่มือ 
(2) ยกระดับสถานประกอบการสู่ Smart Factory 22 กิจการ และพัฒนาให้เป็น Demo line อย่างน้อย 1 กิจการ 
(3) พัฒนาโรงงานให้เป็นต้นแบบ Industry 4.0 1 กิจการ (4) พัฒนาบุคลากร 100 คน (5) สร้างที่ปรึกษา 40 คน 
และ (6) จัดสัมมนา 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน 

- การยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
และบุคลากรรวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการประกอบการหรือการท างาน
ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย องค์ความรู้และนวัตกรรม จ านวน 517 คน  

- การยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ให้กับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 ราย ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน จ านวน 1 ระบบ 3.แรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ 310 คน 
รวมถึง สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการผลิตให้แก่สถานประกอบการโดยส่งเสริมให้แรงงานในสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จ านวน 310 คน ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ     
ในอุตสาหกรรมพลาสติกให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีผลการเบิกจ่าย       
ไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 217,733,029 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน      
เป็นเงิน 220,974,960 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 6 โครงการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
4 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 200,007,600 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 199,884,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน    
คิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีผลด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่    
(1) การยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 20 โรงงาน (2) การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ และ (3) การยกระดับการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน 11 ผลิตภัณฑ์ 

 1.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ คือ การพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ 
(System Integrator : SI) ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4 ระบบ 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 20,967,360 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 17,849,029 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.13 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน    
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 

(1) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือสนับสนุน    
การตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีฐานข้อมูล LCI-LCA ของวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ 3 ชนิด
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือการกากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่หรือเฝ้าระวัง 77 แปลง การรังวัดภูมิประเทศ  
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 70 แปลง การรังวัดสอบขอบเขตประทานบัตรด้วยงานรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม 118 แปลง และการรังวัดจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ 162 แปลง 

(2) การด าเนินการตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน  ด าเนินการประชุม 16th ASOMM 
(Working Groups Meetings) ของส านักเลขาธิการอาเซียน 10 ประเทศ 

(3) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะ
ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 6 จังหวัด 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 246,386,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.43 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 260,906,700 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ ประกอบด้วย 2 
หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 17,980,000 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 17,910,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน       
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ คือ ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
ด าเนินการจัดงาน TQA International Winner Conference 1 ครั้ง 254 คน พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA 
จ านวน 201 คน และการตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและพัฒนาเกณฑ์ จ านวน 30 องค์กร/638 คน เป็นต้น 
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2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 9 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 242,926,700 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 228,476,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.05 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน    
คิดเป็นร้อยละ 55.56 โดยมีผลด าเนินโครงการ ดังนี้ 

2.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยก าหนดแก้ไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวน 62 มาตรฐาน รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,944 ผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตามผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพ่ือรักษา
คุณภาพ 1,139 ผลิตภัณฑ์ ก ากับดูแลและตรวจติดตามผลหน่วยรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 76 จังหวัด 

2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมสีถานประกอบการ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน จ านวน 6 สถานประกอบการ บุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 1,790 ราย และประชาชนรับรู้เรื่องการ มาตรฐานผ่านสื่อต่างๆ 300,000 คน 

3. การส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ 
(มอก.9999) โดยมีผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กร จ านวน 10 สถานประกอบการ และบุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
มอก.9999 รวม 497 คน 

4. การเพ่ิมศักยภาพการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย  จ านวน 12 เรื่อง 
5. การรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accrediation) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญในสาขาเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน จ านวน 11 คน และด าเนินการ
ตรวจประเมินด้านการมาตรฐาน 664 ครั้ง  

2.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 4 โครงการ ได้แก ่(1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) อยู่ระหว่างด าเนินการ (2) การพัฒนา
มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า (งบลงทุน) คาดว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จในเดือนในเดือนมกราคม 2563 (3) การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (งบลงทุน) ลงนามสัญญาจัดซื้อชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างรอการส่งมอบงาน จ านวน 2 ชุด และ (4) การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
(งบลงทุน) จ านวน 6 ชุด คาดว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จในเดือนในเดือนสิงหาคม 2563  

กลยุทธ์ที่ 1.5  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 
20,770,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 20,647,377 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 ด าเนินโครงการ       
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการด้วยการน าองค์ความรู้ด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 61 ราย 188 ผลิตภัณฑ์  
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สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จะพบว่า หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการ
ด าเนินงานมากที่สุด คือ กสอ. จ านวน 26 โครงการ รองลงมา คือ สอน. จ านวน 16 โครงการ และเรียงล าดับ
ถัดไป ได้แก่ สปอ. จ านวน 15 โครงการ, สศอ. จ านวน 10 โครงการ, สมอ. จ านวน 9 โครงการ, กพร. จ านวน 
5 โครงการ และ กรอ. จ านวน 4 โครงการ ซ่ึงผลการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ด าเนินงานการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อน ามา
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 4 จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับแผนทั้งปี ผลปรากฏว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริงรวมกับผูกพันงบประมาณ) 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด และเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
คือ กรอ. กับ สศอ. ซึ่งผลเบิกจ่ายโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ สอน. เบิกจ่ายร้อยละ 99.44 และล าดับ
ต่อไป คือ สปอ., กสอ., สมอ. และ กพร. ตามล าดับ 

3.2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์

ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2562 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น* ร้อยละ 5 9.36 
7.13 
2.23 

187.20 
 

กรอ./
กนอ. 

2. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล  
   อุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ  1 1.35 
(37,525 ราย) 
(ต.ค. 61-ก.ย.62) 

134.75 สศอ. 

3. จ านวนพื้นที่ท่ีไดร้ับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน 
   อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

พื้นที ่ 5 3 60 กรอ. 

4. จ านวนศูนย์การออกแบบและตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ ์
    ในพื้นที่ส่งเสริมคลสัเตอร์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

แห่ง 3 ไม่มกีาร
ประเมิน
ตัวชี้วดันี ้ 
ใน 2562 

- สปอ. 

5. จ านวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ไร ่ 500 2,850 570 กนอ. 
6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่   
    (เฉพาะ First s-curve) 

ร้อยละ 5 -1.29 -25.80 กรอ. 

 

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีผล
การด าเนินงานที่ เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 2 ได้แก ่ 

(1) จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ซึ่งก าหนด
แผนด าเนินงาน 5 พ้ืนที่ จะพบว่ามีด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับ
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  1) จังหวัดพิจิตร เป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง โดยพ้ืนที่
ศักยภาพอยู่บริเวณอ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสากเหล็ก และอ าเภอทับคล้อ 
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  2) จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
โดยพื้นที่ศักยภาพอยู่บริเวณ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจตุรัส และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
  3) จังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
ปานกลาง โดยพื้นที่ศักยภาพอยู่บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอสตึก และอ าเภอล าปลายมาศ 

(2) มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (เฉพาะ First s-curve) ซึ่งก าหนด
แผนด าเนินงาน ร้อยละ 5 จะพบว่า มีผลการด าเนินงานจากระบบข้อมูลสถิติโรงงานลดลงร้อยละ 1.29 

ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก รวมจ านวน 20 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 17 โครงการ และอยู่
ระหว่างการด าเนิน จ านวน 3 โครงการ 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 413,915,500 บาท และในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 403,640,523 บาท      
ซึ่งเป็นแผนทั้งปีที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ และเป็นงบประมาณที่ได้มีปรับแผน/โอน
เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 401,989,590 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 99.59 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อ
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 
เป็นเงิน 12,627,400 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 
ได้ ก าหนดแผนการ เบิ กจ่ าย รวม เป็น เ งิน 
11,869,900บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
11,869,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนิน
โครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซึ่งได้
ด าเนินการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน ด าเนินการแล้ว 2,131 เครื่อง (เป้าหมาย 
2,000 เครื่อง) จากโรงงาน 107 โรง ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 
สามารถน ารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักร หรือเปลี่ยนใหม่ ไปประกอบการของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 115,864,748 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.49 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 116,463,923 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 2 
หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 17,777,500 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการ
เบิกจ่าย เป็นเงินรวม 15,971,948 บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 15,522,773 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.19 
และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 85.56 โดยมีผลด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ คือ การพัฒนา
และผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนปฏิบัติการของ อก. และส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2 แผน และจัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 76 แผน  

1.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) การจัดท า
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Big Data) ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม และ (2) การจัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 
(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม  

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 26,745,600 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
25,454,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 25,454,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งมีผลการด าเนินงานในภาพรวม       
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ ดูแล แบบดิจิทัล บนฐานข้อมูลหนึ่งเดียว 
เป็นรายการงบครุภัณฑ ์4 รายการ โดยมีผลด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 ระบบ คือ (1) ระบบการท านิติกรรมหลัง
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์  (2) ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม        
และ (3) ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ระบบ คือ ระบบอนุญาต   
และติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ  

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 79,665,300 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 75,037,475 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
74,887,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีผลด าเนินโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม ด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร, บรรจุภัณฑ์, แฟชั่น, ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา, เครื่องจักรกล, ยานยนต์, พลาสติก,
เหล็กและโลหการ, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, การเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity) และด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 

(2) การพัฒนาส านักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) ด าเนินการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สศอ. 
จ านวน 1 ระบบ  และพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Smart e-Document) จ านวน 1 ระบบ 
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(3) การพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 
ฐาน 

(4) การศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดท าแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และประชุมสัมมนา เพ่ือจัดท าภาพจ าลองอนาคต จ านวน 2 อุตสาหกรรม จ านวน 60 คน 

(5) การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ ามัน จัดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีต่อเนื่องที่ผลิตไดจ้ากพืชน้ ามันของไทย จ านวน 1 แนวทาง  

และ (6) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ด าเนินการพัฒนาระบบการก ากับติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการตาม
แผนแม่บทฯ ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ระบบ และจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ของ สศอ. ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์ ก ากับ ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ เพ่ิมข้ึน จ านวน 49 คน 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 255,790,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน 
เป็นเงิน 255,790,000 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 3,202,000 บาท โดยไตรมาสที ่4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 3,040,000 บาท 
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 3,040,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการศึกษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
สามารถเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม มีทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมส าหรับ จ.พิจิตร จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์  

2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 5,868,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 5,750,000 บาท 
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  5,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562 - 2566) จ านวน 1 แผน 

3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน     
1 โครงการ เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 247,000,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
247,000,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  247,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว จ านวน 1 แห่ง ทั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
และการจ้างงานในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

กลยุทธ์ที่ 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 18,464,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.61 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน 
เป็นเงิน 19,516,700 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 

3 โครงการ เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 19,416,700 บาท โดยไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
17,916,700 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 17,014,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 โดยมีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ คือ (1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และอยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ คือ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินงานในงวดที่ 2    

2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
1 โครงการ เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 1,613,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
1,600,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 ด าเนินการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 10 พ้ืนที ่

สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จะพบว่า หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการ
ด าเนินงานมากที่สุด คือ สศอ. จ านวน 10 โครงการ รองลงมา คือ สปอ. จ านวน 6 โครงการ และเรียงล าดับ
ถัดไป ได้แก่ กรอ. จ านวน 3 โครงการ และ กนอ. จ านวน 1 โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่
ด าเนินงานการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อน ามา
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 4 จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับแผนทั้งปี ผลปรากฏว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุดและเป็นไปตามแผน คือ กรอ. และ กนอ. ซึ่งผลเบิกจ่าย
โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ สศอ. เบิกจ่ายร้อยละ 99.64 และล าดับต่อไป คือ สปอ ตามล าดับ 

 3.2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2562 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการรบัรองการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Champion 
1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเขา้สูก่ารเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
25 
 

15 

 
28 
 

15 

 
112 

 
100 

 
กนอ. 

 
กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) ได้รับ 
    การจัดการเข้าระบบเพิม่ขึ้น 

ล้านตัน/
ปี 

24 17.25 71.88 กรอ. 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา  

เครือ 
ข่าย 

200 
 

15 7.5 กรอ. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2562 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

4. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น ราย 2,000 2,841 142.05 กรอ. 
5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายไดร้ับ 
    การจัดการ 

ล้านตัน/
ปี 

1.30 1.33 102.31 กรอ. 

6. โรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
    ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 96.29 120.36 กรอ. 

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีผล
การด าเนินงานที่ เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่  

(1) ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) ได้รับการจัดการเข้าระบบเพ่ิมขึ้น ก าหนดไว้ 
24 ล้านตัน/ปี แต่พบว่า มีผลการด าเนินงานเพียงจ านวน 17.25 ล้านตัน/ปี ซึ่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป   
ตามเป้าหมายที่ก าหนด สาเหตุเนื่องมาจาก โรงงานบางรายยังไม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
และโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัดของเสียอันตรายมีจ ากัด และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น 
ท าให้โรงงานขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายในปริมาณน้อยไม่สามารถ
เข้าถึงการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

(2) เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม
ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 200 เครือข่าย แต่พบว่า มีผลการด าเนินงานเพียงจ านวน 15 เครือข่าย เนื่องมาจาก   
ในปี 2562 หน่วยงานก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพียง 15 เครือข่าย จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก รวมจ านวน 20 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 97.34 มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 230,214,200 บาท และในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 219,734,591 บาท      
ซึ่งเป็นแผนทั้งปีที่ใช้ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ และเป็นงบประมาณที่ได้มีปรับแผน/โอน
เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 215,587,432 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 98.11 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกได้ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกในการก ากับ
ดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 
49,334,134 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 (เปรียบเทียบ
กับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 49,337,000 บาท) 
และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 
4 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน       
3 โครงการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1 )  ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 
600,000 บาท โดยไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 570,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงนิ 
567,134 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.50 ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานแล้วเสร็จ คือ การพัฒนาแนว
ทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์   

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ 
เป็นเงินตาม พรบ. จ านวน 49,316,800 บาท โดยไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 48,767,000บาท 
และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 48,767,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ   
12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยมีผลด าเนินโครงการ ดังนี้ 

2.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย    
- การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้ 

E-Learning เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 และสามารถแสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษา 
รายละเอียดวัตถุอันตราย ด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ในแผนที่ บน Google Map และยังส่งผลให้เกิดการยกระดับ
สถานที่จัดเก็บไปเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง  

- การบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์คุณภาพดินและน้ าใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ และจัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 300 คน 

2.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ คือ การยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ Factory 4.0 เป็นรายการ งบลงทุน ประกอบด้วย 4 รายการ ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 2 รายการ คือ (1) ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบันชนิดความชัดสูง 1 ระบบ (2) รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 รายการ คือ (1) ระบบฐานข้อมูล
สารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 1 ระบบ และ (2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.เชียงใหม่ 1 ศูนย์ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 45,640,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.33 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย  
12 เดือน เป็นเงิน 45,332,468 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 9,940,600 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
9,666,900 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 9,658,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 และมีผลงานโดยเฉลี่ย
เทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่    
(1) การส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า โดยมีโรงงาน
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 โรงงาน จากเป้าหมาย 20 โรงงาน และ (2) การส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวการจัดท า
แนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพ้ืนที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่างชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) จ านวน 4 พ้ืนที่ และ (4) ค่าใช้จ่าย
ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจรับงาน 3 งวด มีผลเบิกจ่าย 
885,000 บาท และผูกพันสัญญาเป็นเงิน 2,065,000 บาท 

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 37,529,600 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 35,973,640 บาท 
ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 35,674,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 และมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 
12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 คือ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) 431 โรงงาน เป้าหมาย 
425 โรงงาน การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ยกระดับ 205 โรงงาน/ประเมิน 
16 โรงงาน เป้าหมาย ยกระดับ 185 โรงงาน/ประเมิน 16 โรงงาน และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3.3 บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 28,360,500 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการ
เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 26,762,000 บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 25,742,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.19 
ซึ่งด าเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
21 โรงงาน จากเป้าหมาย 20 โรงงาน (2) การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม 86 โรงงาน จากเป้าหมาย 85 โรงงาน (3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรม 1 ระบบ (4) การช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม  

9,132 ราย จากเป้าหมาย 9,000 ราย และ (5) การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 50 โรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 54,957,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.28 
(เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 55,920,237 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิน้ 
4 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,773,300 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 7,456,137 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
7,377,511 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.95 ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน  
คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 37,719,100 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 35,764,100 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 34,933,991 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.68 ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมสู่สีเขียว (Green Industry : GI 6 ภาค) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนที่ 1 ภาคกลาง  

3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 14,500,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 12,700,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
12,646,444 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (2) การเฝ้าระวัง แก้ไข ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 40,220,884 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.59 (เปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,074,814 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 40,474,300 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 39,524,814 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
38,400,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.16 ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย    
(1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด และ (2) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค ด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 64,049 ราย 
จากเป้าหมาย 52,000 ราย   

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 2,550,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน   
1,820,549 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.39 ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ การด าเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชนสังคม    
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 1,139 คน 
สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 438 ราย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท า
เหมืองใต้ดิน 12 พ้ืนที่ 4 ฐานข้อมูล 
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สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จะพบว่า หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการ
ด าเนินงานมากท่ีสุด คือ กรอ. จ านวน 11 โครงการ รองลงมา คือ สปอ. จ านวน 7 โครงการ และ กพร. จ านวน 
3 โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ด าเนินงานการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส าหรับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อน ามาเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 4 จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับแผนทั้งปี          
ผลปรากฏว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ดังกล่าว โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กรอ. ซึ่งมผีลเบิกจ่ายโครงการคิดเป็นร้อยละ 98.54 
รองลงมา คือ สปอ. เบิกจ่ายร้อยละ 97.88 และล าดับต่อไป คือ กพร. ตามล าดับ 

 3.2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกลา่ว
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. หน่วยงานในสังกัด อก. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุธรรม
ความโปร่งใส ของ ปปท. 

ร้อยละ 100 87.79 87.79 สปอ. 

2. ระบบหรือเครื่องมือเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และการให้บริการไดร้ับการพัฒนาให้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น 

จ านวน 2 3 150 สปอ.  
 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 80 230.59 288 สปอ. 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
    ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) 

ร้อยละ 85 - - สปอ. 

จากตารางตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้างต้น จะพบว่า มีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
และมีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนและเกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน   
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 หน่วยงานในสังกัด อก. ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ของ ปปท. ก าหนดไว้ร้อยละ 100 ซึ่งจะพบว่ามีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นค่าเฉลี่ยระดับกรม 
จ านวน 87.60 คะแนน และมีผลคะแนนระดับกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ล าดับที่ 7 ระดับผลการประเมิน A  
87.79 คะแนน ดังภาพที่ปราฏ 
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ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก รวมจ านวน 20 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 
มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.24 มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.00 เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินโครงการทั้งปี และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินตาม พรบ.รายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 282,561,800 บาท และในไตรมาสที่ 
4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 
273,759,445 บาท ซึ่งเป็นแผนทั้งปีที่ใช้ด าเนิน
โครงการของแต่ละหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์ 
และเป็นงบประมาณที่ ได้มีปรับแผน/โอน
เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ.
รายจ่ายประจ าปี และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
258,181,135 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.31 เมื่อ
เทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี โดยสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 
3,332,500 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 3,332,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 3,123,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.74 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 
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โดยมีผลการด าเนินโครงการที่เป็นตามแผน คือ ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยมีการจัดสัมมนาเพ่ือสร้างจิตส านึกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต จ านวน 315 คน จากเป้าหมาย 200 คน และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้/กลไกการป้องกันการทุจริต
ให้กับบุคลากร จ านวน 543 คน และจากการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นค่าเฉลี่ยระดับกรม จ านวน 87.60 คะแนน และมีผลคะแนนระดับ
กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ล าดับที่ 7 ระดับผลการประเมิน A  87.79 คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 244,679,500 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 
ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 237,293,127 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 228,503,973 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 96.30 ซึ่งมีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ 
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 107,475,200 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 100,238,827 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
99,952,535 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.71 ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  และอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ได้แก่ (1) ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ 
Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ (4) ค่าใช้จ่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางและ (5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบริการจัดการ       
เพ่ือการพิสูจน์ตัวตน ระยะที่ 2 โดยได้ด าเนินการผูกพันงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 136,204,300 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 136,204,300 บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 127,706,851 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 93.76 โดยมีผลการด าเนินโครงการที่เป็นตามแผนและด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) การพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 8 กลุ่ม (2) การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry 
Transformation Center : ITC) จ านวน 309 คน (3) การด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME จ านวน 
9,097 ราย (4) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ จ านวน 326 คน (5) การส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ให้บริการ SME จ านวน 308 คน (จากเป้าหมาย 300 คน) (6) การยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
จ านวน 145 กิจการ และ (7) การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 135 กิจการ 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท 
โดยในไตรมาสที ่4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 850,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 844,587 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.36 และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 โดยมีด าเนินการจัดท าร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น จ านวน 28 เรื่อง และลงพ้ืนที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติแร่และอนุบัญญัติ ใน 11 พ้ืนที ่
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กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์   
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงิน 31,704,800 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 
30,428,818 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 23,883,519 บาท  คิดเป็นร้อยละ 78.49 ซึ่งมีโครงการภายใต้กลยุทธ์ 
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 19,804,300 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 18,528,318 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
12,129,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.46 ประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด าเนินการจัดสัมมนาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 275 คน แต่ไม่สามารถด าเนินการการทดสอบวัด
ความรู้ด้านทักษะดิจิทัล 960 คน ตามแผนได้ เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายค่าประเมินผลสอบวัดระดับความรู้ทักษะ
ดิจิทัลได้ตามระเบียบทางราชการ และ (2) การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,900,500 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 11,900,500 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
11,754,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 โดยมีผลการด าเนินโครงการที่เป็นตามแผน คือ การบริการจัดการข้อมูล
ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐาน           
และการบริการภาครัฐ 1 ระบบ และ (2) การพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานแล้ว 1,083 คน 

กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม           
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 2,845,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 2,705,000 บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 2,669,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.69 
ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งมีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ คือ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ซึ่งอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ 

สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จะพบว่า หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการ
ด าเนินงานมากที่สุด คือ สปอ. จ านวน 10 โครงการ รองลงมา คือ กสอ. จ านวน 7 โครงการ ล าดับถัดมา คือ
สมอ. จ านวน 2 โครงการ และ กพร. จ านวน 1 โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ด าเนินงานการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อน ามา
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 4 จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับแผนทั้งปี ผลปรากฏว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าค่าเป้าหมายดังกล่าว      
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กพร. ซึ่งผลเบิกจ่าย
โครงการคิดเป็นร้อยละ 99.36 รองลงมา คือ สมอ. เบิกจ่ายร้อยละ 98.77 และล าดับต่อไป คือ สปอ และ กสอ. 
ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ จากการติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด อก. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
อก. จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ จะพบว่า การด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด โดยสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวม 42 โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่มีการด าเนินงานภายใต้แผนงานดังกล่าวมากท่ีสุด 
คือ กสอ. รวมจ านวน 24 โครงการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุทธศาสตร์รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม รวม 12 โครงการ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนภายใต้กลยุทธ์ คือ สศอ. เป็นการด าเนินงานพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์ขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ส าหรับยุทธศาสตร์
ล าดับถัดไป คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 

 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

 

4.1) การด าเนินงานโครงการ 
4.1.1) บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น  

- เป้าหมายระดับกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ 5 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับ   
การจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องมาจากโรงงานบางรายยังไม่
เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม และโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัดของเสียอันตรายมีจ ากัด   
และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น ท าให้โรงงานขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีกากอุตสาหกรรม  
ที่เป็นของเสียอันตรายในปริมาณน้อยไม่สามารถเข้าถึงการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

- เป้าหมายระดับโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ในกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดสอบนั้นไม่อยู่ในระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง 

4.1.2) การด าเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้มาด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการ 
ตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ พบว่า 

(1) มีบางหน่วยงานต้องปรับ TOR ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจาก งบประมาณบาง
โครงการไม่เหมาะสมกับ TOR จึงท าให้ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคาได้ครบจ านวนผู้เข้าเสนอราคาได้ตามกระบวนการ
จัดซื้อในรูปแบบปกต ิ

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง
ปฏิบัติผ่านระบบ e-GP ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาทิเช่น โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะ 
ด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการจัดท าลักษณะคลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) ยังไม่มีหน่วยงาน
ที่สามารถน ามาเทียบเคียงรายละเอียดงานและค่าใช้จ่าย ท าให้ต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ ่  
ของประเทศ ทั้งต้องค านึงถึงจ านวนรายที่สามารถเข้ายื่น e-bidding ได้รวมถึงข้อมูลที่จะน าขึ้นบนคลาวด์ที่มีชั้น
ความลับและที่เปิดเผยได้ 

(3) โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R)   
ในพ้ืนที่ภาคกลาง ไม่มีที่ปรึกษาผ่านการคัดเลือก ท าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณ 

(4) การด าเนินการจัดซื้อรายการงบลงทุนบางรายการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ อุปกรณ์
บางรายการของหน่วยงานเป็นลักษณะเฉพาะ 

4.1.3) การก าหนดกิจกรรมในบางโครงการมีจ านวนมากเกินความจ าเปน ท าใหบางกิจกรรมอาจด าเนินการ จัด
ท าไมทัน ท าใหตองมีการปรับแผนการปฏิบัติงานสงผลใหการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุตามที่ก าหนด 
หรือบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาจจะไมไดด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะ  
1. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขดังกล่าวต่อไป 
2. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับแจ้งอนุมัติ

งบประมาณให้การด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

3. กรณีพบปัญหาในการจัดจ้างฯ/หรือการด าเนินงานที่จะส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ควรพิจารณาเสนอขอปรับแผนหรือรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่อาจ
เกิดผลกระทบต่อตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน 

4.2) ด้านการรายงานผล 
 4.2.1) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานบางหน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วน
สอดคล้องตามตัวชี้วัด/งบประมาณ/กิจกรรม และการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด อีกทั้ง ยังไม่มีการระบุ
เหตุผลในการด าเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามแผนให้ทราบ 

4.2.2) จัดส่งรายงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด สงผลใหการรวบรวมผลในภาพรวมเกิดความลาชา 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการติดตามให้กับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้การรายงานผล        

การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ข้อมูลการรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
2. หนวยงานติดตามประเมินผล ควรมีการจัดหาเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทีม่ีความทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.3) ด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดจ้างที่ปรึกษา จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า และไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ  

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ทุกหน่วยงานก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 

 
 

 



ภาคผนวก



 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 2 2 (2) 1 1.2  - P 11,970,000      11,970,000     11,970,000     100.00    

2. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิต 2 2 (2) 1 1.2  - P 5,000,000        5,000,000       5,000,000      100.00    

แห่งเอเชีย

3. ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2 2 (2) 1 1.4  - P 17,980,000      17,980,000     17,910,100     99.61      

4. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  2 2 (2) 2 2.5  - P 13,156,300      11,856,300     11,418,273     96.31      

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 2 (2) 3,4 3.1,4.2  - P 25,909,200      25,540,619     25,428,783     99.56      

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (2) P 18,549,000      16,957,253     16,551,716     97.61      

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  

6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.2  - P 6,363,000        6,034,044       5,841,168      96.80      

พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ

6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. 2 2 (2) 4 4.4  - P 2,845,000        2,705,000       2,669,662      98.69      

6.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (2) 4 4.2 P 9,341,000        8,218,209       8,040,886      97.84      

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2 2 (2) 2 2.5  - P 768,400          568,400         552,412         97.19      

8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.6  - P 9,347,700        8,398,214       8,227,618      97.97      

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2 2 (2) 3 3.6  - P 31,126,600      31,126,600     30,172,718     96.94      

10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.5 P  - 8,773,300        7,456,137       7,377,511      98.95      

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2 2 (2) 2 2.2 P  - 8,556,000        7,129,404       6,926,181      97.15      

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)

ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวชี วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) 2 2 (2) 2 2.2 P  - 2,858,500        2,808,500       2,755,423      98.11      

ภาคอุตสาหกรรม

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน12 เดือน

ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

ยุทธ์ฯ 
อก.

กลยุทธ์
 อก.

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน12 เดือน

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 1 1.3  - P 48,959,000      48,959,000     48,959,000     100.00    

14.. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.3 P  - 140,048,600    140,048,600   139,925,000   99.91      

14.1 ระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator : SI) 2 2 (3) 1 1.3 P  - 14,023,600      14,023,600     13,900,000     99.12      

ท่ีต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจัดตั งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ  [4 ระบบ] งบลงทุน 

14.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.3  - P 126,025,000    126,025,000   126,025,000   100.00    

15. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื นท่ี 2 2 (8) 2 2.5 P  - 5,492,000        5,492,000       5,044,258      91.85      

16. ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ Cloud Computing เพ่ือสนับสนุน 2 2 (12) 4 4.2 P  - 25,000,000      19,800,000     19,800,000     100.00    

การปฏิบัติงานและให้บริการข้อูลประชาชนและผู้ประกอบการ

17. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง 2 2 (12) 4 4.2 P  - 38,566,000      38,000,000     38,000,000     100.00    

18. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบริการจัดการเพ่ือการพิสูจน์ตัวตน ระยะท่ี 2 2 2 (12) 4 4.2 P  - 9,259,000        9,250,000       9,250,000      100.00    

19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านสู่ 2 2 (12) 4 4.3  - P 6,860,000        6,860,000       776,030         11.31      

อุตสาหกรรม 4.0  

20. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและอุตสาหกรรม 2 2 (16) 1 1.2  - P 1,937,000        1,937,000       1,937,000      100.00    

อาหาร

21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางค า 2 2 (16) 1 1.2  - P 480,000          480,000         480,000         100.00    

ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่า 2 2 (16) 1 1.2  - P 3,662,400        3,662,400       3,662,400      100.00    

เพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟช่ันระดับภูมิภาคในพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

23. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื นท่ี 2 2 (16) 1 1.3  - P 5,200,000        5,200,000       5,200,000      100.00    

ภาคใต้ชายแดน

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื นท่ี 2 2 (16) 1 1.3  - P 5,800,000        5,800,000       5,800,000      100.00    

ภาคใต้ชายแดน

25. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ันด้วยการออกแบบเชิง 2 2 (16) 1 1.2  - P 2,596,800        2,596,800       2,596,800      100.00    

สร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพื นท่ีจังหวัดชายแดนใต้
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน12 เดือน

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

26. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร 2 2 (16) 1 1.2  - P 3,960,900        3,960,900       3,960,900      100.00    

ในพื นท่ีภาคเหนือ

27. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 (16) 1 1.2  - P 5,935,200        5,650,000       5,650,000      100.00    

แปรรูปสู่ตลาดโลกในพื นท่ีภาคตะวันออก

28. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 (16) 1 1.2  - P 9,459,400        9,459,400       8,363,458      88.41      

แปรรูปสู่ตลาดโลกในพื นท่ีภาคกลาง

29. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดย 2 2 (16) 1 1.2 1,729,000        1,216,400       3,005            0.25       

เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (3R) ในพื นท่ีภาคกลาง

30. ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด 5 5 (4) 3 3.2  - P 3,456,900        3,456,900       3,448,168      99.75      

31. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว การจัดท าแนวกันชน (Buffer) 5 5 (4) 3 3.2  - P 1,748,600        1,480,000       1,480,000      100.00    

และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื นท่ีพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก 5 5 (4) 3 3.2  - P 4,735,100        4,730,000       4,730,000      100.00    

โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า

33. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพ่ือรองรับ 6 6 (4) 4 4.3  - P 12,944,300      11,668,318     11,353,189     97.30      

ยุทธศาสตร์

34. ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 6 6 (5) 4 4.1  - P 1,532,500        1,532,500       1,454,920      94.94      

35. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 6 6 (5) 4 4.1  - P 1,800,000        1,800,000       1,669,062      92.73      

รวมท้ังส้ิน 495,157,700    479,831,644   467,833,925  97.50     

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณทั งปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก

                1. มีการปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ

                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซื อจัดจ้างในการด าเนินงาน

                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 

ยกเลิก
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
                      2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
                      3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
                      4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ อก.: ท่ี 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
                 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
                 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
                 3.1 พัฒนากลไกในการกากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
                 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
                 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน และชุมชนอย่างต่อเน่ือง
                 4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
                       4.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การ  1 คร้ัง 1 1 100 11,970,000    11,970,000    11,970,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

เพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย  - ช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 
(357,800 เหรียญสหรัฐ) ดังนี 
 งวดท่ี 1 : 150,000 เหรียญสหรัฐ   งวดท่ี 2 : 207,800 เหรียญสหรัฐ  

2. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก 100 5,000,000      5,000,000      5,000,000       100.00   ผลการด าเนินงาน

องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย
1) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนงาน 5 5 5 100.00
ประจ าปีของเอพีโอ ครั ง
2) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรม/สัมมนาตาม 2 2 2 100.00 -จัดประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ าปี 2562 ครั งท่ี 2/2562  
แผนเอพีโอในประเทศไทย ครั ง เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 ณ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เตรียมเข้าร่วมประชุม APO Task Force

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปกอ.) ในฐานะ APO Director for 
Thailand  ท าหน้าท่ีเป็นประธาน (APO Chair) และผู้อ านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเข้าร่วม ทั งนี  
การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ นในช่วงเดือนกันยายน ภายหลังเลขาธิการองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย
ท่านใหม่เข้ารับต าแหน่ง ซ่ึงยังไม่ได้ก าหนดวันประชุม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

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



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3) การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดกิจกรรม 2 ประเภท 2 2 100.00 -ผลิตส่ือ (วิดิทัศน์) ติดตามผลลัพธ์การด าเนินกิจกรรมโครงการเอพีโอ ในการสร้าง ขยายผลและแลกเปล่ียน
เพ่ือขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของเอพีโอ องค์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลิตภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอในประเทศไทย ความยาวไม่เกิน 5-10 นาที

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั งนักวิชาการและนักวิจัย
ท่ีมีบทบาทในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ และการเพ่ิมผลิตภาพท่ีเคยเข้าร่วมโครงการเอพีโอ
ระหว่างปี 2560-2562 

4) ค่าบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ 12 เดือน 12 12 100.00 เดือนกรกฎาคม พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 4 โครงการ มีผู้สมัคร 28 คน ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครการ 17 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 12 คน และภาคเอกชน 5 คน ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการสัมมนาจากเอพีโอไปยังหน่วยงานต่างๆในเดือน กรกฎาคม 2562 
จ านวน 33 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 18 คน และภาคเอกชน 15 คน
เดือนสิงหาคม พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านนวัตกรรม 5 โครงการ

และด้านการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในประเทศสมาชิก 2 โครงการ และโครงการด้านผลิตภาพสีเขียว 
1 โครงการ  มีผู้สมัคร 28 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครการ 17 คน  แบ่งเป็นภาครัฐ 8 คน
และภาคเอกชน 9  คน
เดือนกันยายน พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 5 โครงการ มีผู้สมัคร 14 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

โครการ 9 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 5 คน และภาคเอกชน 4 คน

3. ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 103.08 17,980,000    17,980,000    17,910,100 99.61     ผลการด าเนินงาน

3.1 การเผยแพร่รางวัลคุณภาพแห่งชาติและส่งเสริม 98.43

การน าไปปฏิบัติ
ก. การจัดงาน TQA International Winner  Conference 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 127.00  - จัดงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference ในระหว่างวันท่ี 23-24 พค.62
เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปล่ียนวิธี ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 200 คน 200 คน 254 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน  า โดยมีองค์กร National Library Board 
ในระดับนานาชาติ ซ่ึงได้รับรางวัล Singapore Quality Award 2018 with special commendation เป็นองค์กรระดับโลก 

เน่ืองจากมีคะแนน จากการตรวจประเมินมากกว่า 800 คะแนน รวมทั งองค์กรท่ีได้รับรางวัล Thailand 
Quality Class Plus: Operation,Thailand Quality Class Plus: Customer และ Thailand Quality 
Class ประจ าปี 2561  จ านวน 13 องค์กร และวิทยากร ผู้เช่ียวชาญด้านเกณฑ์รางวัล ร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 254 คน

ข. การจัดหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 2 เล่ม 2 1 50.00  -ออกแบบรูปเล่ม หนังสือ Best Practice วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศขององค์กรท่ีได้รับรางวัล Thailand Quality
ขององค์กรท่ีได้รับรางวัล (Supplement) และหนังสือวิธี เผยแพร่ผ่าน เล่ม เล่ม Class Plus: Operation ซ่ึงเป็นรางวัลใหม่ ประจ าปี 2561 เพ่ือเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือ online องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่องค์กรอ่ืนๆ ได้ศึกษาและน าไปประยุกต์  
Online และ Social Media ในวงกว้าง โดยออกแบบเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่เป็น E-book ต่อไป
ค. พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซท์ ส่ือ Social Media 3 งาน 3 งาน 2 งาน 66.67  - พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมของซอฟแวร์กระบวนการตรวจประเมิน และการจัดการฐานข้อมูลองค์กรท่ี
และพัฒนาซอฟแวร์กระบวนการตรวจประเมิน สมัครขอรับรางวัล (TQA Assessment Program) ในส่วนของ  Independent Review และ Site visit 

เผยแพร่ส่ือ Infographic ผ่าน Social Media เพ่ือสร้างการรับรู้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ได้แก่
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- แนะน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- ท าความรู้จักลักษณะท่ีส าคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- ภาพรวมโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- วิธีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- ระดับพัฒนาการขององค์กร

ง. อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคูณและพัฒนาองค์กร 800 800 868 108.50
คน คน คน

จ. การสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรท่ีผ่าน 20 20 28 140  - จัดอบรมหลักสูตร การสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรท่ีผ่านการรับรอง เม่ือวันท่ี 7
การรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) คน และวันท่ี 21-22 กย.62  ณ ห้องลาฟิต โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 28 คน
3.2 การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 91.00

ก. การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ 50/25 คน 50 64 128
ข. พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA 180 180 201 111.67  - จัดกิจกรรม TQA Assessor Calibration 2019 การอบรมพัฒนาความรู้ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ

คน แห่งชาติประจ าปี โดย วิทยากร Dr. Luis Maria R. Calingo, Examiner, Baldrige Performance
Excellence ซ่ึงเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของรางวัล BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดอบรมจ านวน 5 วัน ระหว่างวันท่ี 12 – 18 มิย.2562
ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับมอบรายงานวิธีการ
และผลการด าเนินงาน (Application Report) ขององค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ า
ปี 2562  และเร่ิมกระบวนการตรวจประเมิน ในขั นท่ี 1 Independence Review ผ่านระบบ ขั นท่ี 2 
Consensus Review และขั นท่ี 3 Site Visit Review ตามขั นตอนของการตรวจประเมินประจ าปี

ค. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน และรับผล 3 3 1 33.33  - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ประจ าปี 2562 และส่งมอบรายงานวิธีการและผลการ

ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบ งาน งาน งาน ด าเนินงานขององค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลในปี 2562  (Application Report) ในวันเสาร์ท่ี 20 กค.62 

เกียรติบัตร เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ วิธีการ ขั นตอนการตรวจประเมิน การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของกระบวนการ
ตรวจประเมิน และแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการตรวจประเมิน และเขียนรายงาน Feedback Report ท่ีมี
คุณค่าแก่ผู้สมัคร โดยมีการบรรยายแลกเปล่ียนความรู้ในการตรวจประเมินจาก ประธานคณะกรรมการ
รางวัล ผู้อ านวยการส านักงานรางวัล คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค และผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์
ด้านต่างๆ พร้อมทั ง ผู้ตรวจประเมินเซ็นเอกสาร Code of Conduct และ Conflict of Interest และรับ
เอกสารต่างๆ ส าหรับกิจกรรมรับสมัครตรวจประเมิน ตัดสินรางวัลประจ าปี2562 มีผู้เข้าร่วม 162 คน

3.3 การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและ 113.80

พัฒนาเกณฑ์
ก. ตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล 30 องค์กร 30 องค์กร 30 องค์กร 100  - เร่ิมกระบวนการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยมีการด าเนินการ ดังนี 

• เปิดระบบ TQA Assessment Program ส าหรับการตรวจประเมิน ขั น 1 Independent Review 
โดยทีมผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับมอบหมายองค์กรท่ีจะท าการตรวจประเมินอ่านเอกสารApplication Report
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

และท าการก าหนด Key Factor และหา Srength, Opportunity for Improvement และให้คะแนนแบบ
Independent และผู้ตรวจประเมินท่ีรับผิดชอบแต่ละหมวดท าการ Consolidate ความเห็นของทีมผ่าน
ระบบ  เพ่ือเป็น Input ในการตรวจประเมินขั นท่ี 2 Consensus Review ต่อไป โดยใช้เวลาในการตรวจ
ประเมินขั นท่ี 1 ส าหรับแต่ละทีม จ านวน 1.5 เดือน
• ส านักงานรางวัล ท าหน้าท่ีเป็น Admin ของระบบตรวจประเมิน เพ่ือติดตามความคืบหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ระหว่างการตรวจประเมิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการตรวจประเมินขั นท่ี 1 สามารถด าเนินการ

  ได้ตามก าหนดการ 
• ประสานงานสถานท่ี การเดินทาง และเอกสารการประชุมต่างๆ ส าหรับการตรวจประเมิน ขั นท่ี 2 
Consensus Review ซ่ึงก าหนดจัดท่ี โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท ระหว่างวันท่ี 22 กย.- 22 ตค.62
• วางแผน และเตรียมก าหนดการส าหรับการประชุม และจัดการตรวจประเมินขั นท่ี 3 Site Visit Review 
โดยดูแนวโน้มคะแนนจากการตรวจประเมินเพ่ือท าก าหนดการและการเตรียมการเข้าตรวจประเมิน
ท่ีองค์กร  ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ข.จัดพิธีมอบรางวัล 250 250 638 255.20  - ก าหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรท่ีได้รับรางวัล ครั งท่ี 17

คน คน คน ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ค.พัฒนา จัดท า และพิมพ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 1,000 1,000 1,000 100.00 • จัดพิมพ์หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 61 - 62 เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ส าหรับเผยแพร่ในรอบการสมัคร

เล่ม เล่ม เล่ม ขอรับรางวัล ประจ าปี 2562 และเผยแพร่เป็น E-Book ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.tqa.or.th 

ง. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ 2 0 0 0  - ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณปิยะบุตร ชลวิจารย์ และส านักงานรางวัลคุณภาพ

รางวัลเพ่ิมเติม อาทิ รางวัลเฉพาะภาคธุรกิจ รางวัลส าหรับ  ประเภท แห่งชาติ เข้าพบผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเครือข่ายรางวัล เพ่ือสร้างความร่วมมือและขยายผลในการ

 SMEs  รางวัลส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติไปใช้ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ แนะน าและเชิญชวนองค์กรให้สมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือให้มีหน่วยงานเครือข่ายเป็นต้นแบบการได้รับรางวัล จ านวน 2 ครั ง ได้แก่

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)เม่ือวันท่ี 2พค.62 และบริษัทขนส่งจ ากัด(บขส.) เม่ือวันท่ี 28 พค.62
เพ่ือสร้างความร่วมมือและขยายผลในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติไปใช้ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ

3.4 การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีมาตรฐานความ 100

พร้อมสู่ระดับ มาตรฐานโลก (Collaborative Assessment)
ก. กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือยกระดับ 2 องค์กร 2 องค์กร 2 องค์กร 100  -ด าเนินโครงการ Collaborative Assessment ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยคัดเลือกองค์กรท่ีได้รับรางวัล TQC
องค์กรท่ีมีมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดีสู่ความเป็นเลิศ มาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี เข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศและเป็นต้นแบบการ

ตามแนวทาง TQA บริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA ให้แก่องค์กรอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ โดยมีองค์กรเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 2 องค์กร 

ข. กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพ ตามแนวทาง 2 องค์กร 2 องค์กร 2 องค์กร 100  - จัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนปรับปรุงองค์กร (Improvement Plan) ท่ีมุ่งเน้น
TQA เพ่ือสร้างต้นแบบ ส าหรับการขยายองค์ความรู้ให้ ผลการยกระดับพัฒนาการขององค์กร ภายใต้แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือสร้างต้นแบบ

อุตสาหกรรมศักยภาพอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ องค์กรศักยภาพ ท่ีใช้แนวทาง TQAในการบริหารจัดการองค์กร และขยายผลสู่องค์กรอ่ืนๆต่อไป โดยจัดท า
บันทึกความเข้าใจโครงการ Collaborative Assessment for SMEsความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์กร SMEs
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ซ่ึงเป็นองค์กรศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 2 องค์กร ได้แก่ 
1. บริษัท ควอลิตี  พลัส เอสเทคติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ธุรกิจ ผลิตเคร่ืองส าอางค์ และผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวครบวงจร 
2. บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ธุรกิจ วิจัย ผลิต จ าหน่าย และพัฒนาวัสดุศัลยกรรมกระดูก และเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในวงการแพทย์ครบวงจร ทั งนี  ได้ก าหนดวันเข้าให้ค าปรึกษา และติดตามการปรับปรุง
ตามแนวทางโครงการ จ านวน 2 องค์กร องค์กรละ 4 ครั ง 
• บริษัท ควอลิตี  พลัส เอสเทคติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   

   ครั งท่ี 1 : วันท่ี 17 มกราคม  และ ครั งท่ี 2 : วันท่ี 5 มีนาคม 2562 
• บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด   ครั งท่ี 1 : วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562  และ ครั งท่ี 2 : วันท่ี 9 เมษายน 2562
   เพ่ือติดตามผลการท าแผนปรับปรุงองค์กร ตามแนวทาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

3.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลตาม 118.33
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ
ก. การจัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้เร่ืองการบริหาร 2/200 2/200 2/218 100  - จัดกิจกรรมงานสัมมนา Thailand Quality Award องค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต TQA 
    จัดการตามแนวทาง TQA ในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ  ครั ง/คน  ครั ง/คน  ครั ง/คน Roadshow 2019 เป็นปีท่ี 2 ต่อเน่ืองจากการจัดงานในปี 2561

ครั งท่ี 1 : วันท่ี 18 มีนาคม 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี  จอมเทียน จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมงาน 94 คน
ครั งท่ี 2 : วันท่ี 28 มีนาคม 2562 โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 124 คน 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA ให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ข. จัดการอบรมให้ความรู้เพ่ือการน าไปปฏิบัติ หลักสูตร  1/30 1/30 1/41 136.67 จัดอบรม หลักสูตร TQA Criteria จ านวน 1รุ่น เพ่ือต่อยอดองค์กรท่ีเข้าร่วมงาน TQA Road show ปีท่ี 1-2
    TQA Criteria ส าหรับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั ง/คน ครั ง/คน ครั ง/คน สู่การปฏิบัติในองค์กร ระหว่างวันท่ี 19-21 มิย.62 โรงงานแอมบาสเดอร์ ซิตี   จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วม 41 คน
3.6 การวิจัยและประเมินโครงการและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 100

สู่ความเป็นเลิศ
ก. วิจัยประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กรตาม 2 งาน 2 2 100  - พัฒนาแบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลสมรรถนะขององค์กรท่ีมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แนวทาง TQA ตามดัชนีชี วัด และ KPI แห่งชาติ  และการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ขององค์กรในประเทศไทย

โดยเก็บข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) องค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลในปี 2561 และ (2) องค์กรท่ีเข้ารับการอบรม
หลักสูตรภายใต้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2562 จ านวน 200 องค์กร

ข. การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร (Organizational  1/30  1/30  1/30 100  - อยู่ระหว่างการน าเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร ด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

Diagnosis) ด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA งาน/องค์กร งาน/องค์กร งาน/องค์กร แห่งชาติ มาใช้อบรมให้แก่ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กร (Certified Expert) ท่ีจะเป็นผู้ตรวจ
ส าหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเมิน และจัดท า Feedback Report เพ่ือเป็นข้อมูลให้องค์กรน าไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

องค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และวางแผนน าเคร่ืองมือทดลองใช้กับองค์กรจริง 
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 62 เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงโปรแกรม ก่อนเปิดให้องค์กรท่ัวไปได้ใช้งานจริง

3.7 ค่าบริหารโครงการ 12 เดือน 13 เดือน 12 เดือน 100  - ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค เฉพาะท่ีปฏิบัติงานกับส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
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• จัดการประชุมคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติวาระพิเศษ เร่ืองพิจารณาแนวทางใหม่ในการตัดสิน
รางวัล TQA วันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั น 15
  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยมีเนื อหาท่ีส าคัญได้แก่ พิจารณาร่างแนวทางการอนุมัติรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ โดยพิจารณาคุณค่าของการได้รับรางวัล ก่อนเร่ิมกระบวนการตัดสินรางวัล ประจ าปี 2562
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาตินัดประชุมและเข้าพบผู้บริหารองค์กรต่างๆ
 เพ่ือสร้างความ เข้าใจการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 
และเชิญชวนให้ องค์กรท่ีมีความพร้อมสมัครขอรับรางวัล เพ่ือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติให้แก่องค์กรอ่ืนๆ   
• สร้างการรับรู้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติผ่านส่ือต่างๆ และผ่านกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาเพ่ือให้เกิดการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพไปใช้
ในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง 
• กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น แผนการเพ่ิมจ านวนและพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินในอนาคต, การจัดท าโปรแกรมตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ส าหรับองค์กรท่ีสนใจน าเกณฑ์รางวัลไปใช้ในองค์กร และการสร้าง Network รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เตรียมการจัดท ารายละเอียดการด าเนินกิจกรรม และขออนุมัติด าเนินการโครงการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2563 และเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท าค าของบประมาณ ปี 2564
 • จัดเตรียมถ้วยรางวัล ส าหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และรางวัลใหม่ 
ได้แก่ TQC Plus Customer, TQC Plus People, TQC Plus Opration และ TQC Plus Innovation 
ส าหรับองค์กรท่ีได้รับรางวัล ประจ าปี 2562

4. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  100 13,156,300    11,856,300    11,418,273     96.31

*มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 1,300,000.00

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบาย 105.00  25,909,200    25,540,619    25,428,783     99.56

และยุทธศาสตร์
5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ 110.00  25,309,200    24,970,619    24,861,650     99.56     

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
1. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาค 159 ราย 159.00    159.00   100.00   23,772,000 23,432,519 23,336,136 99.59       - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง จ านวน 7 คน และจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี สอจ. จ านวน 152คน 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาค 2 ครั ง 2 ครั ง 3 ครั ง 150.00   575,800 575,800 387,710.13 67.33       - ครั งท่ี 1 จัดสัมนา หัวข้อ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อก.วันท่ี 8-9 พย.2561 

ณ รงแรมเวโรน่า ทับลาน จ.ปราจีนบุรี  ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 58 คน
 - ครั งท่ี 2 จัดสัมนา หัวข้อ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สอจ.76 จังหวัด 
วันท่ี 26 พย. 2561 ณ KU Home ม.เกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 143 คน
 -ครั งท่ี 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
สปอ. ผ่านระบบ I-report เม่ือวันท่ี 24 กค.62 ณ ห้องประชุม อก.3  อาคาร สปอ. ผู้เข้าร่วมจ านวน 50คน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
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แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3.จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00   500,000         500,000         498,000          99.60      ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 อก.และ สปอ. ในรูปแบบส่ือe-Publishing ส าหรับเผยแพร่
ในรูปแบบส่ือe-Publishing ส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ บนเว็บไซด์ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ เรียบร้อยแล้ว
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 100.00   150,000         150,000         150,000          100.00     กตร.ได้ด าเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ฯ 
5. ค่าติดตามและบริหารโครงการ 12 ครั ง 12 ครั ง 12 ครั ง 100.00   211,400 211,400 390,303          184.63    1.เบิกเงินล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิเคราะห์ เดือน ต.ค. 61 - กันยายน 62

2.ค่าเดินทางไปราชการ 1,510 บาท
6. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 100,000         100,900         99,500 98.61      
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ือง 100.00  600,000        570,000        567,133.64     99.50     
ร้องเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 100.00   492,000 492,000 452,566.64      91.99  - จ้างเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง 3 ราย
เพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงานการแก้ไข
ปัญหาตามข้อร้องเรียน
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน 100 ราย -         -        -        62,000 62,000           62,000.00         -
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ีของ สอจ. 76 จังหวัด
3. บริหารโครงการ 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน    100.00 16,000           16,000           114,567          
4. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม            -             -            -            -   30,000            - โอนเปล่ียนแปลง
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม            -       97.35     18,549,000     16,957,253      16,551,716 97.61     
ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์   100.00 6,363,000      6,034,044      5,841,168.33   96.80     
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี  ปรับแผน  ปรับแผน 1,488,000       82,973.15        1. จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนยุทธศาสตร์ สปอ.
2560-2564 (ฉบับทบทวน) และแผนยุทธศาสตร์ สปอ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ปี 2560-2564(ฉบับทบทวน) ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ ในสังกัด อก. และส่วนราชการอ่ืนๆ ได้แก่ 11 กระทรวง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเผยแพร่ 2. วิเคราะห์ ทบทวน แผน/นโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ อก. ท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
แผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับแผน/นโยบาย ดังกล่าว

3. สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ และน าเสนอผู้บริหารกระทรวงเพ่ือพิจารณา
และรับทราบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของกระทรวงท าให้ได้ทิศทางองค์การรองรับพันธกิจของ
องค์การปัจจุบัน    
4. จัดท าหนังสือและแผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
และยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน) และเผยแพร่

ผลการด าเนินงาน
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  76 แผน       76.00      76.00    100.00 255,000         -               -                  - จัดสรรเงินให้ สอจ.76 จังหวัด 2,785,000 บาท จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด
3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการของ อก.   2 แผน   2 แผน   2 แผน    100.00 100,000         1,187,963        1. จัดประชุมท าแผนปฏิบัติราชการของ สปอ. เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 เพ่ือหารือแนวทางการจัดท า
และส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระ 3 ปี และรายปี พ.ศ. 2563 ของ อก. และ สปอ.  เพ่ือทบทวนตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด ตามร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2563) ของ สปอ.
2. ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของ อก. และ สปอ. เวลา 27 - 29 ส.ค. 62

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติงาน  1 ครั ง  ปรับแผน  ปรับแผน 400,000          ปรับแผน น างบประมาณมาปรับใช้ในกิจกรรมท่ี 3
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณของ อก.(COP)
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี แจงและจัดท าตัวชี วัด   5 ครั ง   5 ครั ง   5 ครั ง    100.00 855,000         855,000         837,212          97.92      ยกเลิกกิจกรรม COP (ปรับแผน)
ด้านงบประมาณของ อก. และ สปอ.
6. การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ  12 ครั ง  12 ครั ง  12 ครั ง    100.00 120,000         120,000         251,742          209.79    ผลเบิกจ่ายเกินแผน
7. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน  2 อัตรา  2 อัตรา  2 อัตรา    100.00 360,000         360,000         240,066.62      66.69       จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 อัตรา
8. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด 2,785,000       3,241,212         จัดสรรให้จังหวัด  เป็นเงิน 3,241,212.06 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.   109.09 2,845,000      2,705,000      2,669,662       98.69     
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม     94.31 2,100,000       2,100,000       2,097,000        99.86       - เดือนเมษายน วันท่ี 8 เม.ย. 62 นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์

เบิกจ่าย 1,258,200 ประเด็น มาตรการเฝ้าระวังโรงงานลักลอบทิ งน  าเสียช่วงหน้าร้อน  เผยแพร่ช่อง 5 เดือนพฤษภาคม
PO = 838,800 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลมอบรางวัลTQA ประจ าปี 2561 ช่อง NBT  เดือนมิถุนายน 

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการจิตอาสาพิทักษ์ ศาสนสถาน
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์  11ครั ง  11ครั ง  8 ครั ง     72.31 1. วันท่ี 14 มี.ค.62 จ่อน าเทคโนโลยีไอโอทีพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ช่อง  TNN

2. วันท่ี 8 เม.ย. 62 นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ประเด็น 
มาตรการเฝ้าระวังโรงงานลักลอบทิ งน  าเสียช่วงหน้าร้อน เผยแพร่ช่อง 5
3. วันท่ี 15 พ.ค. 62 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลมอบรางวัลTQA ประจ าปี 2561 ช่อง NBT
4. วันท่ี 22 มิย 62 ก.อุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการจิตอาสาพิทักษ์ ศาสนสถาน 
5. 15 ก.ค. 62 ก.อุต กับการเดินหน้าโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ช่อง NBT
6. 17 ก.ค. 62 ก.อุตฯ มอบโล่ให้ผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์ ช่อง 3
7. 8 ก.ค. 62 ก.อุตกับการเดินหน้าโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน รายการจุดประกายความสุข ช่อง5
8. 13 ส.ค. 62 จิตอาสา ก. อุตฯมอบถังดักไขมัน ช่อง7

2) การจัดท า VTR หรือภาพยนต์แอนนิเมช่ัน  2เร่ือง  2เร่ือง  2เร่ือง    100.00

3) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ  20ครั ง  20ครั ง  26 ครั ง    130.00 1. วันท่ี 14 มี.ค. 62 ก.อุตฯ เร่งให้บริการช าระค่าธรรมเนียมโรงงานผ่าน QR Code โรงงาน ตจว. 
กว่า 9 หม่ืนรายเตรียมเฮ พร้อมพลิกโฉมส านักงานอุตสาหกรรมฯ เป็นราชการ 4.0 ดีเดย์
ภายใน 3 เดือน

ผลการด าเนินงาน

1. เดือน ส.ค. บทบาท สปอ.
2. เดือน ก.ย. VTR ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปี 2562
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. วันท่ี 14 มี.ค. 62 สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค น าเทคโนโลยีไอโอที พัฒนาผู้ประกอบการ
ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

4. วันท่ี 4 เม.ย.62  กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “I-Dee

5. วันท่ี 2 พ.ค. 62 ก.อุตฯ จัดสร้างเคร่ืองพ่นหมอกไอน  า ลดอุณภูมิความร้อน เน่ืองใน
วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6. วันท่ี 15 พ.ค. 62 ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหาน  ามันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น  ามัน B20
7. วันท่ี 17 มิ.ย. 62 โครงการจิตอาสาคลองสวยน  าใส ร่วมใจใช้ถังดักไขมัน
8. 4 ก.ค. 62 กระทรวงอุตฯ เดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั งท่ี 6
9. 23 ก.ค. 62 ก.อุตฯ เผยผลตรวจค่าน  ากรณีเจ็ทสกีถ่ายคลิปโรงงานปล่อยน  าทิ งลงแม่น  าเจ้าพระยา

10. 7 ส.ค. 62 สุริยะ ให้ความเช่ือม่ันชาวไร่อ้อย ทุกปัญหามีทางออก ยืนยันรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือ
เพ่ือให้อุตสาหกรรมอ้อยดีขึ น
11. 14 ส.ค. 62 รองนายกฯ สมคิด ตรวจติดตามงาน ก.อุตฯ

12. 18 ก.ย. 62 กระทรวงอุตสาหกรรมตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  าท่วม พร้อมส่งทีมบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื องต้น

4) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกิจกรรม  13ครั ง  13ครั ง  9 ครั ง     69.23  - วันท่ี 22 เม.ย. 62 กิจกรรม พบปะส่ือมวลชน รองนายกฯสมคิดติดตามงานก.อุตและหารือ
เร่ืองส่งเสริม พัฒนา sme                         
 - วันท่ี 2 พ.ค. 62 แถลงข่าว ก.อุตฯ จัดสร้างเคร่ืองพ่นหมอกไอน  า ลดอุณภูมิความร้อน 
เน่ืองในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก             
 - วันท่ี 11-12 พ.ค. 62 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ เร่ือง“แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0” ระหว่างวันท่ี 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพัทยา โมดัส 
บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี   เดือนมิถุนายน วันท่ี 20 มิ.ย. 62 แถลงข่าวนายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเย่ียมและติดตามงานกระทรวงอุตสาหกรรม

 - วันท่ี 21 มิ.ย. 62 แถลงข่าว ก.อุตฯ จับมือ สอศ. และมูลนิธินายช่างไทยฯ ตรวจความ
ปลอดภัยศาสนสถาน ตามโครงการ“จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
- 19 ก.ค. 62 รมว.อุตฯ เข้าท างานท่ีกระทรวงวันแรก
- 22 ก.ค. 62 รมว.อุตฯ มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูง
- 14 ส.ค. 62 รองนายกรัฐมนตรี (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ตรวจเย่ียมและติดตามการด าเนินงาน อก.

5) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือนิทรรศการ  1 ครั ง  1 ครั ง  1 ครั ง    100.00
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย    132.96 490,000         490,000         490,000          100.00     

1) ออกแบบหน้า Cover Photo  3ครั ง  3ครั ง  4 ครั ง    133.33

3. วันท่ี 2 เม.ย. 62 “ปลัดพสุ” ปลื มผลส ารวจนิด้าโพลชี  ก.อุตฯ ออกใบอนุญาต ร.ง.4 สุดโปร่งใส
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2) จัดท าพร้อมโพสต์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ข่าว  60เร่ือง  60เร่ือง  63เร่ือง    105.00

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท สถาบันไทย-เยอรมัน งาน Thailand Industry Expo 2019

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท สสว. งาน Thailand Industry Expo 2019
วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570

3) เพ่ิมยอด Like ของ Facebook Fan Page 18,380Like 18,380Like 18,380Like    100.00
4) จัดกิจกรรมเพ่ือโปรโมท Facebook Fan Page  1 ครั ง  1 ครั ง  1 ครั ง    100.00 งาน Thailand Industry Expo 2019
5) ค่าบริการรายเดือนผ่านระบบLine@industryprmoi  11เดือน  11เดือน  11เดือน    100.00
6) จัดท าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมใน 
60เร่ือง 
60เร่ือง 61 เร่ือง    100.00 เดือนเมย.ด าเนินงานอาทิ 1.วันท่ี 11 เมษายน 2562 ผลส ารวจนิด้าโพลชี กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาต ร.ง.4 สุดโปร่งใส ผู้ประกอบการพอใจทะลุ 85% 

2. วันท่ี 12 เมษายน 2562 ตรวจสอบรถให้พร้อม สงกรานต์ปลอดภัย 

3. วันท่ี 12 เมษายน 2562 เล่นน  าสงกรานต์ปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย
4. วันท่ี 18 เมษายน 2562 แอพพลิเคช่ัน "I-Dee”
5. วันท่ี 19 เมษายน 2562 ผลประกอบและขยายกิจการโรงงานไตรมาสแรกปี 2562 
6. วันท่ี 24 เมษายน 2562 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เดือนพฤษภาคม วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อก.
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 77 ปี เป็นต้น

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เชิญชวนข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ถ่ายทอดสด เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม 
ครบรอบ 77 ปี


วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท สถาบันอาหาร งาน Thailand Industry Expo 2019
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท กนอ. งาน Thailand Industry Expo 2019
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ งาน Thailand Industry 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 Live สด งาน Thailand Industry Expo 2019 โซน CIV Pavilion (Creative

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด บูท สถาบันพลาสติก งาน Thailand Industry Expo 2019

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด งาน Thailand Industry Expo 2019 โซน International 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด งาน Thailand Industry Expo 2019 โซน International 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด งาน Thailand Industry Expo 2019 โซน Thai Entrepreneur 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด งาน Thailand Industry Expo 2019 โซน TI Pavilion : Synergy 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 Live สด บูธ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งาน Thailand Industry Expo
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 Info รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม “ผมจะไม่ฝากงาน
หรือโครงการใดๆ ไว้ แต่ขอฝากความหวังของผู้ประกอบการ SME…

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ภาพรวมผลงานเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมในรอบ 4 ปี
(พ.ศ.2558-2562)
มิถุนายน Live สด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินโครงการ 
“จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

7) เพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม Twitter 400 Followers 400 Followers1,300 Followers   325.00
8) เพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม Youtube 400Subscribe 400Subscribe 329Subscribe    100.00
9) จัดท า Advertorial เพ่ือเผยแพร่ใน BLOG บน 3บทความ 3บทความ 3บทความ    133.33 เดือนพฤษภาคม วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 สรุปไทม์ไลน์ดูผลงานโดดเด่นของกระทรวง

อุตสาหกรรม ช่วง 4 ปี (พ.ศ.2558-2562)
3. ค่าบริหารงานโครงการ    100.00 115,000         115,000         82,661.74        71.88      เดือนเมษายนวันท่ี 23 เมย 62 เบิกจ่ายเงินบริหารโครงการเดือนเมษายน 3990 บาท  

เดือนพฤษภาคมเบิกจ่าย 16 พค 62
4. ส ารองตามนโยบาย 140,000          -  ตัดโอนเปล่ียนแปลง
6.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม     82.95 9,341,000      8,218,209      8,040,886       97.84     ผลการด าเนินงาน
ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 คน 2 คน 100.00   360,000 549,800 471,799.94 85.81  - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท างานด้านค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
    (โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 189,799.94 บาท) ประจ าเดือนกันยายน 2562 จ านวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท
2. จ้างท่ีปรึกษา 2 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 50.00    500,000 500,000 499,000.00 99.8  - ด าเนินการจ้างบริษัท ศูนย์พัฒนาระบบการจัดการ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ จ านวนเงิน 499,000 บาท ตามสัญญาเลขท่ี 32/2562 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561
โดยแบ่งเป็น 2 งวดงาน 1. ส่งงานงวดท่ี 1 ตามบันทึกข้อความท่ี อก0208/9 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562
เร่ืองขอเบิกจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งวดงานท่ี 1 
2. ส่งงานงวดท่ี 2 ตามบันทึกข้อความท่ี อก0208/115 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 เร่ืองขอเบิกจ่าย
ค่าจ้างท่ีปรึกษา โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งวดงานท่ี 2

3. ด าเนินการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 33 ครั ง 33 ครั ง 27 ครั ง 81.82    8,014,000 5,854,500 5,757,305.58 98.34 1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงานและการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงคู่มือ
และติดตามประเมินผล ครั ง ครั ง เบิกจ่าย =5,397,305.58 ส าหรับประชาชน ครั งท่ี 4 (กลุ่มส่งเสริมการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มท่ี 6) เม่ือวันท่ี 

PO = 360,000 29-30 สค.62 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ.
ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมทั งสิ น จ านวน 50 คน โดยมีค่าใช้จ่ายทั งสิ นจ านวน 168,649.20 บาท
2.โอนเปล่ียนแปลงเป็นค่าใช้สอยของส่วนกลาง จ านว 100,000 บาท
3.โอนเปล่ียนแปลงเป็นค่าใช้สอยของส่วนกลาง จ านวน 117,446 บาท
4.โอนเปล่ียนแปลงเป็นงบลงทุน จ านวน 382,554 บาท
5.กลุ่มตรวจสอบภายในใช้งบประมาณจาก กพบ. เพ่ือเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และสมุทรปราการ ในวันท่ี 11-12 กันยายน 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายทั งสิ นจ านวน 30,640 บาท
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ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6.จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาระบบราชการ 4.0 ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ โดยด าเนินการจ้างบริษัทศูนย์พัฒนาระบบการจัดการ จ ากัด เป็นเงิน 360,000 บาท 
ตามสัญญาเลขท่ี 114/2562 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 โดยท่ีปรึกษาขอส่งมอบงานแล้วตามหนังสือท่ี 
CDMS 036/2562 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 
7.ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2562 จ านวน 3,725.20 บาท
8.จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
จ านวน 2 คน ตั งแต่เดือน กค.– กย.62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จ านวน 78,000 บาท 
9.จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 15,985.80 บาท

  3.1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 56,254.94  - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 56,254.94 บาท 
4. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด 306,732 305,603.28  -จัดสรรให้ สอจ 305,603.28 บาท
5. ส ารองตามนโยบาย 467,000  ตัดโอนเปล่ียนแปลง
6. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 100.00   1,007,177 1,007,177 100.00     - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมนา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริหารโครงการ
และการสร้างความสามัคคี
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 100.68  768,400 568,400.00 552,411.96 97.19     

สอท. ญ่ีปุ่น 100.00   416,700 211,959 195,971.32 92.46      

1.การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -         -        -        โอนเปล่ียนแปลง -204,704.64 บาท

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และการเข้าพบหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ
หาแนวทางความร่วมมือในอนาคต
2.การเดินทางไปราชการประเทศไทย เพ่ือรับทราบนโยบาย 2 ครั ง -         -        -        2. รวบรวมข้อมูล/บทความจากส่ือส่ิงพิพม์ และการศึกษาดูงาน  (2.1) เคร่ืองหมาย Product Seafty 
และเก็บข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย และ Product  Seafty Award  (2.2) ICT (IoT AI etc.) : ผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศญ่ีปุ่น
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 3.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
สอท. ออสเตรีย 101.35   351,700 356,440.64 356,440.64      100.00    

1. การเดินท่างไปราชการประเทศไทย 2 ครั ง -         -        -        โอนเปล่ียนแปลง +4,740.64 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -         -        -        

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 1 ครั ง -         -        -        

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -         -        -        

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 1 ครั ง -         -        -        

เอกอัครราชทูต กลุ่มนอร์ดิก

ผลการด าเนินงาน
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8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม 96.42    9,347,700      8,398,214      8,227,618       97.97     

รักษ์ส่ิงแวดล้อม
1. ประชุมชี แจงสร้างความเข้าใจส าหรับเจ้าหน้าท่ี 76 จังหวัด -         76 จังหวัด 100.00   607,600         338,055         338,055          100.00     -จัดสรรงบประมาณให้ สอจ.เพ่ือจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม โดยแบ่งตามเป้าหมายสถานประกอบการท่ีจะเข้า
ผู้ปฏิบัติงาน/สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม โอนเปล่ียนแปลง -269,545 บาท ร่วมโครงการฯ 6,306,000บาท -25,000บาท 4จังหวัด(0) -34,000บาท 19จังหวัด (1) 51,000บาท- 

25จังหวัด (2) -90,000บาท 12จังหวัด(3) -140,000บาท3จังหวัด(4) -190,000บาท 11 จังหวัด
(5)-310,000บาท 1 จังหวัด(6) -385,000บาท 1จังหวัด(8)*()จ านวนสถานประกอบการเป้าหมาย-ต.ค.61
ได้รับงบประมาณ 50% -ธ.ค.61 ได้รับงบประมาณอีก 50% ท่ีเหลือปัญหา/อุปสรรค -จ านวนสถาน
ประกอบการท่ีน าระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมมาใช้และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะสามารถรายงานผลได้
ก็ต่อเม่ือการตรวจประเมินเสร็จสิ น ก าหนดให้รายงานภายในวันท่ี 15 ก.ค. 62 -สอจ.ได้รับการจัดสรร 
งปม.รอบแรก 50% จึงต้องเลือกจัดกิจกรรม

2.ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วม 76 จังหวัด 76 จังหวัด 66 จังหวัด 86.84    -               1.ปรับแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เปล่ียนแปลงงบประมาณ
โครงการ และส ารวจพื นท่ีเป้าหมาย จาก 604,000บาท เป็น45,600บาท 2.จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนา

เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ระหว่าง
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2562

3. จัดฝึกอบรม/บรรยายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00   -               1.ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ จากเดิม 604,000บาท เป็น754,000บาท (โดย 150,000บาท 
ด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนา มาจากกิจกรรมท่ี4 การจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม)  2.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม 4.0  ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั ง กลุ่มเดิมและ และงบประมาณครั งท่ี 2 รวมถึงการขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ (มีแผนจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2562 
กลุ่มท่ีจะสร้างขึ นใหม่ หรือศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายอ่ืน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม)
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ของ สอจ.        6,498,000 6,298,514       6,297,661        99.99      1.ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ จากการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม เป็นกิจกรรมฝึกอบรม
 ด าเนินกิจกรรม 1-2 โอนเปล่ียนแปลง -199,485.75 บาท สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ด้านส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 350,000บาท โดยเป็นเงินท่ีปรับแผนมาจากกิจกรรมท่ี 2 จัดฝึกอบรมฯ 
(งบประมาณเดิม 150,000บาท โอนไปให้กิจกรรมท่ี3 กิจกรรมเชิดชู  
2.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณครั งท่ี2 โดยยกเลิกกิจกรรมฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการด้านส่ิง
แวดล้อม (โอนงบประมาณบางส่วนให้กิจกรรมท่ี3 กิจกรรมเชิดชูฯ ฐานข้อมูลเครือข่ายท่ัวประเทศ 629ราย

5. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 100.00            150,000 -               -                -          - โอนเบิกเงินแทนกัน ให้ กสอ. จัดงาน Thailand Expo 2019
สู่ระบบสารสนเทศ Big Data จ านวน ๗๖ จังหวัด โอนเปล่ียนแปลง -150,000 บาท

6. จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00   873,000         1,292,545       1,180,465.00    91.33       - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรใรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพิธีมอบรางวัล
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และกิจกรรมเชิดชู โอนเปล่ียนแปลง +419,545 บาท (เป็น Po) ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 วงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั งหมด จ านวน
กลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ  2,215,700 บาท โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ระว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 91.67             719,100          469,100           411,437 87.71      
 - ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี (2 คน x 12 เดือน) 2 คน 2.00        2.00       100.00   360,000         360,000         313,300.09      87.03      เดือนกรกฎาคม  ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 2 ราย จ านวน 24,266.68 บาท
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เดือนสิงหาคม 2562 ค่าจัดจ้าเจ้าหน้าท่ี 2 ราย จ านวน 24,933.34 บาท
เดือนกันยายน 2562 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี 2 คน จ านวน 25,466.67 บาท

 - ค่าตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 6 ครั ง 6 ครั ง 5 ครั ง 83.33    270,600         20,600           7,557.00          36.68      เดือนพฤษภาคม ด าเนินการตรวจติดตามโครงการฯ จังหวัดกาญจนบุรี 30 เมษายน 2562
           -   -         -        -        โอนเปล่ียนแปลง -250,000 บาท จังหวัดก าแพงเพชร 14-15 พฤษภาคม 2562 จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่าย จ านวน 8830 บาท                                        
เดือนมิถุนายน ค่าตรวจติมตามประเมินผลการด าเนินงาน วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ณ
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 2,095 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ            88,500            88,500 90,580.00        102.35    1.ค่าล่วงเวลาเดือน (พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.) 2.ค่าเดินทางครม.สัญจร ครั งท่ี 9 3.ค่าเดินทาง
ไปราชการ พิธีเปิดC-MEX19 จังหวัดนครนายก 4.ค่าเดินทางไปราชการศรีสัชนาลัย สุโขทัย
(กลุ่มยุทธศาสตร์) 5.ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ฝึกสรรพก าลัง จังหวัดพิษณุโลก 6.ค่าใช้จ่ายในการ
สังเกตการณ์กาญจนบุรี 7.ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ก าแพงเพชร

8.งานนโยบาย            -   -         -        -        500,000         -               -                 -         

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ 111.73  31,126,600 31,126,600 30,172,718 96.94     ผลเบิกจ่าย 30,159,278.81 บาท และผูกพัน PO  เป็นเงิน 13,439.20 บาท
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
1. ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจ  7,600 ราย  7,600 ราย 8,789 ราย 115.64   1,064,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จากระบบ IPlan 2562
และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
2. จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมายและศึกษาดูงาน  7,600 ราย  7,600 ราย 8,094 ราย 106.50   3,800,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จากระบบ IPlan 2562
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง  19,000 ราย  19,000 24,163 ราย 127.17   228,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จากระบบ IPlan 2562
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสา-  19,000 ราย  19,000 23,003 ราย 121.07   76,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จากระบบ IPlan 2562
หกรรมและประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร
Electronic File และ Website
5. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน  148 ราย  148 ราย 148 ราย 100.00   25,308,000  จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่วนภูมิภาค 146 ราย จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 2 ราย
6. บริหารโครงการ  2 ราย  2 ราย 2 ราย 100.00   124,600 ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ี
7. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 526,000

8. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ 71.43    8,773,300 7,456,137 7,377,511 98.95     
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
1. จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั ง 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00   6,306,000 5,837,496       5,811,706        99.56      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 6,306,000 บาท โอนเปล่ียนแปลง -468,504.33 บาท
76 จังหวัด เพ่ือให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใช้ในการ โอนเปล่ียนแปลง -468,504.33 บาท งบประมาณหลังโอน 5,837,495.67 บาท ปัจจุบันมีการเบิกจ่าย 5,811,234.07 บาท
ด าเนินการโครงการฯ
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีด าเนินงานโครงการ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 66 จังหวัด 85.71    396,300 32,528 32,528            100.00     - ปรับแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เปล่ียนแปลง งปม.
การบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาล จาก 604,000บาท เป็น 45,600บาท จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม (เชิงนวัตกรรม) เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคม 2562 ใช้งบประมาณทั งสิ น 32,528 บาท คงเหลือ 13,072 บาท        
3.จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ประกอบ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00   604,000 923,155.00     923,155.00      100.00    เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ปรับแผนการจัดกิจกรรม
ด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน  และสถาน โอนเปล่ียนแปลง +319,155 บาท (ผูกพัน Po)

ประกอบการรายเก่าท่ียึดหลักการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาลจนประสบผลส าเร็จอย่างย่ังยืนเป็นแบบอย่างให้
กับสถานประกอบการรายอ่ืนน าไปปฏิบัติตามและจัดนิทรรศการ
และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลุ่มน  า
และวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
4. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและคู่มือการบริหาร  500 เล่ม -         -        150,000 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ปรับแผนการจัดกิจกรรม เปล่ียนจากการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาล
จัดการน  า โอนเปล่ียนแปลง-150,000 บาท ส่ิงแวดล้อม เป็น กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเงินงบประมาณเดิม 150,000 โอนไปให้
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 557,000 662,958 610,122.39      92.03      เบิกค่าท างานล่วงเวลา และการเดินทางไปราชการ

โอนเปล่ียนแปลง +105,957.90 บาท

6. งานนโยบาย 760,000 โอนเปล่ียนแปลง -760,000 บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 66.67    8,556,000 7,129,404 6,926,181 97.15     
เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)
ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม
1.จัดสรรงบประมาณให้ สอจ.76จังหวัด เพ่ือให้ สอจ. 1 งาน 1 งาน 1 งาน 100.00   5,320,000 4,783,404 4,781,137.34    99.95       - โอนงบประมาณไปยังส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการ โอนเปล่ียนแปลง-536,596.12 บาท

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทาง 2 ครั ง 2 ครั ง 1 ครั ง 50.00    2,000,000 2,000,000       1,852,934.00    92.65      จัดอบรม 17 จังหวัดภาคเหนือ
วิชาการและฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลาคอุตสาหกรรม เบิกจ่าย =352,934 บาท

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม PO = 1,500,000 บาท

3. จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 50.00    360,000 360,000 186,749.96      51.87      

4. ค่าบริหารโครงการ -          -         -        -        36,000 -14,000 105,360.00      752.57-    

5. ส ารองนโยบาย -          -         -        -        840,000  - โอนเบิกเงินแทนกัน ให้ กสอ. จัดงาน Thailand Expo 2019
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 90.00    2,858,500 2,808,500 2,755,423       98.11     ผลการด าเนินงาน
(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม โอนเปล่ียนแปลง-50,000 บาท

1. จ้างท่ีปรึกษา ด าเนินงาน 30.00     - จ้างท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นเงิน 2,440,000 บาท
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ หลักการ โดยเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 1,342,000 บาท และ ผูกพันเงิน จ านวน 1,098,000 บาท
เก่ียวกับมาตรการระหว่างประเทศ อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง
1.3 จัดประชุมเพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ จาก
หน่วยงานและภาคส่วนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์การ
ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท า Green GDP
1.4 วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนดตัวแปรท่ี
เก่ียวข้องกับการค านวณ Green GDP
1.5 จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล โมเดล การตรวจวัด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1.6 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล บัญชี
รายการสานขาเข้าและสารขาออก (Life Cycle Inventory)
1.7 ปรับปรุงโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลในการค านวณ
วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
1.8 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดท า Green GDP 
 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 150

      2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 100

      2.2 ค่าบริหารโครงการ 3 ครั ง 3 ครั ง 6 ครั ง 200
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น รวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 100.00 48,959,000    48,959,000    48,959,000      100.00 ผลการด าเนินงาน
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
1. ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ 20 โรงงาน 20 โรงงาน 20 โรงงาน 100.00        - ด าเนินงานยกระดับมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ จ านวน 20 บริษัท  
2. สนับสนุนผู้ผลิตแม่พิมพ์ใช้เทคโนโลยีด้านในการผลิตขั น 20 โรงงาน 20 โรงงาน 20 โรงงาน 100.00       
สูงมาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ (เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) จ านวน 20 โรงงาน

1. บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด : การพัฒนาศักยะภาพด้านการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์
ขึ นรูปโลหะเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
2. บริษัท พี-เทคโนโลยี จ ากัด
การพัฒนาความสามารถในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ป๊ัมฝาถังน  ามัน
3. บริษัท บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
การพัฒนาความสามารถในกระบวนการตัด Part no.82715-KK540
4. บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี  อินดัสตรี จ ากัด สาขาอยุธยา
การปรับปรุงแม่พิมพ์ Stiff RH/LH RR Door Hinge เพ่ือรองรับการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
5. บริษัท ไทยชังโค จ ากัด : การแก้ไขปัญหาการเกิดครีบในงานแม่พิมพ์ป๊ัม Single Die &
Progressive Die ด้วยเคร่ืองกลอัตโนมัติความละเอียดสูง
6. บริษัท อีพีอี (ประเทศไทย) จ ากัด
การเพ่ิมประสิทธิภาพแม่พิมพ์ Progressive Die เพ่ือรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0
7. บริษัท ไทยรับเทค จ ากัด
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ยางเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตขั นสูง
8. บริษัท บีกรีนน่ิง จ ากัด  : การพัฒนาศักยภาพแม่พิมพ์ขึ นรูปกาบหมาก
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั นสูง

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ด าเนินงานผู้ผลิตแม่พิมพ์ใช้เทคโนโลยีด้านในการผลิตขั นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

9. บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จ ากัด
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตชิ นงานฉีดขึ นรูปพลาสติกเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตขั นสูง
10. บริษัท ไทยยางกิจ ไพศาล จ ากัด : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์พัฒนา
ศักยภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ นรูปพลาสติกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
11. บริษัท เอฟทีเอ็น (สระบุรี) จ ากัด : การลดปัญหาครีบจากการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ขึ นรูป
โลหะเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
12. บริษัท ฮาร์เวสท์ พรีซิช่ัน จ ากัด  : เทคนิคการปรับประกอบแม่พิมพ์ Progressive Die เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านการสร้างชิ นส่วนแม่พิมพ์ขึ นรูปโลหะเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
13. บริษัท ตากสิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ทูลส์ จ ากัด  : การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสร้างแม่พิมพ์
Progressive Dieในการผลิตชิ นงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม4.0
14. บริษัท เซะกิคอร์ป (ไทยแลนด์) จ ากัด  : การปรับปรุงแม่พิมพ์ Progressive Die
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือรองรับในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
15. บริษัท บางกอกซันโย สปริง จ ากัด
การแก้ไขปัญหาการเกิดครีบและงานพับจากการผลิตชิ นงานในแม่พิมพ์ Progressive Die
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
16. บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยีจ ากัด : การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตชิ นส่วน
แม่พิมพ์ขึ นรูปโลหะเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
17. บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) : การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตชิ นส่วน
แม่พิมพ์ขึ นรูปโลหะเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
18. บริษัท ภูมิใจเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
การพัฒนาศักยภาพการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
19. บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
การพัฒนาศักยภาพการซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
20. บริษัท ไทย โมลด์ แอนด์ ดาย จ ากัด : การพัฒนาศักยภาพการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ นรูป
พลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง

3. วิจัยและพัฒนาเพ่ือน านวัตกรรมมาช่วยในการผลิตแม่พิมพ์ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100.00 ด าเนินการ 10 เร่ือง
1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดสัญญาณและควบคุมสาหรับแม่พิมพ์ขึ นรูปผลิตภัณฑ์
ยาง: กรณีศึกษาของยางลาเลียงท่อนอ้อยท่ีใช้ในเคร่ืองจักรกลเกษตร
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ นรูปโลหะแผ่นด้วยเคร่ืองเซอร์โวเพรส
3.การออกแบบแม่พิมพ์ ขึ นรูปแผ่นตะแกรงของชิ นส่วนลดเสียงในเคร่ืองยนต์เจท 
จากวัสดุอลูมิเนียม AA 2024
4.การออกแบบแม่พิมพ์หล่อฉีดอลูมิเนียมแรงดันสูงชิ นส่วนภาชนะเคร่ืองครัว 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

5.การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ส าหรับอุปกรณ์ดูดและควบคุมการดูดเสมหะ
6.การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกแบบ Clamping compression injection molding 
เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดขึ นภายในชิ นงานพลาสติกท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลแบบอสัณฐาน
7.การพัฒนาวิธีการสร้างแม่พิมพ์ส าหรับกระบวนการ RIM ด้วยวิธีการสร้างผิวเบ้าแม่พิมพ์
แบบหลายชั นร่วมกับการสร้างระบบหล่อเย็นแบบตามรูปทรงชิ นงาน
8.การประใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ นรูปพลาสติก
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพ
9.การเพ่ิมประสิทธิภาพการป๊ัมขึ นรูปชิ นงานขนาดเล็กด้วยกระบวนการ Notch Shear Cutting
10.การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิม์ฉีดพลาสติกเพ่ือใช้ในการผลิตวัสดุทางการแพทย์
ประเภทสกรูแผ่นดามกระดูกจากพลาสติกย่อยได้

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 10 ครั ง 10 ครั ง 10 ครั ง 100.00       ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จ านวน 10 ครั ง
1. Future of Die Face Design  
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตชิ นงานฉีดพลาสติกและรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั นสูง
3. Plastic Injection Molding Design Innovation for Industry 4.0  
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเทคนิคการปรับฉีดพลาสติกเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต
5. ผลกระทบจากัสญญลักษณ์ GD&T ต่อการออกแบบชิ นส่วนแม่พิมพ์
6. การจัดการโรงงานแม่พิมพ์อย่างย่ังยืนและแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
7. นวัตกรรมการขึ นรูปชิ นงานฉีดพลาสติกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8. เทคนิคการตรวจสอบขนาดชิ นส่วนแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ นรูป
9. Failure Analysis of imjection Moded Plastic Parts
10. เทคนิคการออกแบบและผลิต Micro Mould ส าหรับพลาสติกย่อยสลาย

5. สร้างบุคลากรใหม่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ 90 คน 90 คน 90 คน 100.00       ด าเนินการสร้างบุคลากรใหม่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0

ขั นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0  จ านวน 90 คน

6. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 75 คน 75 คน 75 คน 100.00       ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั นสูงสู่

การผลิตแม่พิมพ์ขั นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรม 4.0  แล้วเสร็จ จ านวน 75 คน

7. สร้างเครือข่ายตลอด Supply Chain 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 100.00       ด าเนินการสร้างเครือข่าย Supply Chain จ านวน 1 เครือข่าย

8.  ทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์ 100 คน 100 คน 100 คน 100.00       ด าเนินการทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์แล้วเสร็จจ านวน 100 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

14.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบอัตโนมัติ 75.00 140,048,600  140,048,600  139,925,000    99.91   ผลการด าเนินงาน

14.1 ระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ(System 4 ระบบ 4 ระบบ               - 50 14,023,600    14,023,600    13,900,000      99.12   อยู่ระหว่างด าเนินงาน ดังนี 
Integrator : SI) ท่ีต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1.1 พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายศูนย์
และจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ 1.2 พัฒนาระบบเพ่ือการขอใช้สิทธิBOI และอ่ืน ๆ
และระบบอัตโนมัติ  (งบลงทุน) 1.3 พัฒนาระบบเพ่ือการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีน าเข้าจากกรมศุลกากร

1.4 คลังข้อมูลเพ่ืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
โดยผูกพันเงิน 13,900,000 บาท

14.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 100.00 126,025,000 126,025,000 126,025,000 100.00  

และระบบอัตโนมัติ
1.พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 85 ต้นแบบ 85 ต้นแบบ 85 ต้นแบบ 100.00        - ด าเนินการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุนยนต์และระบบอัตโนมัติ

จ านวน 85 ต้นแบบ  เรียบร้อยแล้ว

2.จัดแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 ครั ง 5 ครั ง 5 ครั ง 100.00        - ด าเนินการจัดแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 5 ครั ง

3. ยกระดับบุคลากร  SI Warrior 570 คน 570 คน 570 คน 100.00        - ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับบุคลากรในกลุ่มงาน SI Warrior จ านวน 570 คน

4. พัฒนาผู้เช่ียวชาญ 165 คน 165 คน 165 คน 100.00        - ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้เช่ียวชาญระดับออกแบบและถ่ายทอดด้านออกแบบและ
พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  จ านวน 165 คน

5. จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ 10 ครั ง 10 ครั ง 10 ครั ง 100.00        - ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
จ านวน 10 ครั ง โดยมีหัวข้อดังนี                                                                
1. Robotic Revolution (ROS) And Automation 4.0
2. Service Robot ยุค 4.0
3. Robotics & Automation Workshop
4. Factory Transformation to Industry 4.0 with IOT & Clound Computing
5. Digital Engineering (CAE) เพ่ือช่วยในงานซ่อมบ ารุงให้ Smart
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมการผลิตและจัดเก็บ และอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์
7. ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม
การผลิต และจัดเก็บ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
8. Design for Additive Manufacturing 
9. การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากพื นฐานสู่การประยุกต์ใช้
10. Industrial Transformation in Action 

6. บ่มเพาะ และ Start upท่ีเป็น SI 35 กิจการ 35 กิจการ 35 กิจการ 100.00        - ด าเนินการบ่มเพาะ และ Start up ท่ีเป็น SI ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวน 35 กิจการ
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

15.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 31.25 5,492,000     5,492,000    5,044,257.63  91.85      ผลการด าเนินงาน

พิเศษในเชิงพ้ืนท่ี

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายด าเนินการ กิจกรรมดังนี 4,400 คน -            -           -          5,000,000     5,000,000    4,800,020      96.00  - ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562 

1.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ     ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินงานในงวดท่ี 2 

1.2 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื นฐานท่ีส าคัญของจังหวัด  - โดยมีผลเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,640,011 บาท และ ผูกพันสัญญา เป็นเงิน 2,160,000 บาท

พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 

1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ ปัญหา/อุปสรรค ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาล่าช้า

แนะน า ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์

ส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจฯ

1.4 จัดกิจกรรมเสวนา SEZ Talk ให้แก่ผู้ประกอบการ/นักลงทุน 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการ

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื นท่ี

1.5. ส ารวจ และประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 62.50       

 - ค่าตอบแทนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานโครงการ 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 100.00     360,000         360,000       108,766.63      30.21   - จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 -  ค่าตรวจติดตามและประเมินผล 4 ครั ง 4 ครั ง 1 ครั ง 25.00       132,000         132,000       135,471          102.63       -ค่าเดินทางของกรรมการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

                 4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะ      79,685,000    73,910,000    67,826,030 91.77

ด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0 (สปอ.)

งบด าเนินงาน

16.ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ Cloud 1 ระบบ 1 ระบบ -            30.00     25,000,000     19,800,000   19,800,000   100      ผลการด าเนินงาน

Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ โอนเปล่ียนแปลง-5,200,000 บาท  - บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด ลงนามในสัญญาจ้าง เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562

ข้อูลประชาชนและผู้ประกอบการ  อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินงานให้ช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ Cloud Computing 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมุลประชาชนและผู้ประกอบการ

  โดยปัจจุบันผูกพันสัญญา เป็นเงิน 19,800,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรค 

1.การจัดท าลักษณะคลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) ไม่มีหน่วยงานท่ีสามารถน ามา

เทียบเคียงรายละเอียดงานและค่าใช้จ่ายท าให้ต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

ของประเทศ ทั งต้องค านึงถึงจ านวนรายท่ีสามารถเข้าย่ืน e-bidding ได้ รวมถึงข้อมูลท่ีจะน าขึ น

บนคลาวด์ท่ีมีชั นความลับและท่ีเปิดเผยได้

2.กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง มีขั นตอนในการด าเนินการซ่ึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

งบลงทุน

17. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 1 ระบบ 1 ระบบ -            60.00     38,566,000     38,000,000   38,000,000   100      ผลการด าเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลกลาง โอนเปล่ียนแปลง-566,000 บาท  - ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 21 กพ. 2562  ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ

  โดยปัจจุบันมีผลเบิกจ่าย เป็นเงิน 22,800,000 บาท และผูกพันสัญญา เป็นเงิน 15,200,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค 
1.กิจกรรมการด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลทั งภายในและภายนอก ประเทศ ตลอดจนก่อให้เกิดข้อมูล
ความลับส่วนบุคคลขึ น หากร่ัวไหลจะเกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเศรษฐกิจของความม่ันคง ดังนั น
ต้องมีความระมัดระวังในการจัดซื อจัดจ้าง ซ่ึงต้องมีการหารือกับกรมบัญชีกลางและฝ่ายกฎหมายของ
กระทรวงถึงแนวทางการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ท่ีเหมาะสม
2. กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง มีขั นตอนในการด าเนินการซ่ึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการด าเนินการ

18. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบริการจัดการเพ่ือการพิสูจน์ 1 ระบบ 1 ระบบ -            30.00     9,259,000       9,250,000    9,250,000    100.00  ผลการด าเนินงาน
ตัวตน ระยะท่ี 2 โอนเปล่ียนแปลง-9,000 บาท   ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562  ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ          

  โดยปัจจุบันมีผลเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,775,000 บาท และผูกพันสัญญา เป็นเงิน 6,475,000 บาท
ปัญหา/อุปสรรค 
1.กิจกรรมต้องมีการปรับแผนและ TOR ให้สอดคล้องกบการด าเนินงานของโครงการอ่ืนภายใน
กระทรวง
2. กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง มีขั นตอนในการด าเนินการซ่ึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานใน
การด าเนินการ ส่งผลให้ล่าช้า ดังนี  
2.1 ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จ านวน 2 ครั ง  
      - การด าเนินการ ครั งท่ี 1 มีผู้ย่ืนเสนอ จ านวน 3 ราย 

      - ผ่านการพิจารณาข้อเทคนิคเพียง 1 ราย 
คณก. จัดจ้าง มีมติให้ยกเลิก โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง

งบรายจ่ายอ่ืน

19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับ 57.29 6,860,000 6,860,000    776,030 11.31    ผลการด าเนินงาน

การเปล่ียนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0  
1. การทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล 960 คน -           -            -         4,235,900        4,235,900     -             -       กิจกรรมท่ี 1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เน่ืองจากไม่สามารถเบิกจ่ายค่าประเมินผลสอบ

วัดระดับความรู้ทักษะดิจิทัลได้ตามระเบียบทางราชการ

2. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 240 คน 240 คน 275 คน 114.58     2,624,100        2,624,100     776,030       29.57  - หลักสูตร Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC
อบรมเม่ือวันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั น 25 อาคารมิว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรม 9 คน 

ใช้งบประมาณ 54,000 บาท
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น รวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรม      2,417,000     2,417,000     2,417,000 100.00

อาหารครบวงจร 

20. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอม 111.50 1,937,000 1,937,000 1,937,000 100.00   ผลการด าเนินงาน

มะลิและอุตสาหกรรมอาหาร

1.พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 11 ผลิตภัณฑ์ 110.00  - ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดท าระบบคุณภาพ, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 170 วันท างาน 170 วันท างาน179 วันท างาน การแปรรูป และด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เพ่ือสร้างจุดขายให้กับแบรนด์สินค้า

บรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดขาย ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า เดือนกรกฎาคม  2562 จ านวน 25 วันท างาน / 11 ผลิตภัณฑ์วันท างานสะสมรวมทั งสิ น

 179 วันท างาน จากแผน 170 วันท างาน

2. พัฒนายกระดับความรู้บุคลากรในสถานประกอบการ 300 คน 300 คน 339 คน 113.00  - จัดอบรม In house ณ สถานประกอบการในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต

ท่ีเข้าร่วมโครงการ อาหาร (Good Manufacturing Practices ) ตามมาตรฐานCodex จ านวน 1 สถานประกอบการ

จ านวนผู้เข้าอบรม 11 คน ผลการจัดอบรมสัมมนาสะสมรวม 339 คน จากแผน 300 คน

21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 118.88 480,000 480,000 480,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

โคขุนโพนยางค าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 1.บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธ์ุ จ ากัด ได้ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เก่ียวกับ

 -จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางค า 90 ราย 90 ราย 107 ราย 118.88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าตอบสนอง

6 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด ของผู้ประกอบการ จ.สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จ านวน 107 ราย 

2.จัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 6 บรรจุภัณฑ์ 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการออกแบบ 116.88 3,662,400 3,662,400 3,662,400 100.00   ผลการด าเนินงาน

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟช่ัน ระดับภูมิภาค  โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลได้มีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผ้าทออีสาน ดังนี 

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. การพัฒนาบุคลากรในหัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม 400 คน 400 คน 510 คน 127.50  - ด าเนินการอบรมพัฒนาบุคคลากรทั ง 4 จังหวัด ครบตามเป้าหมายแล้ว รวมจ านวน 510 คน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ือง 16 ผลิตภัณฑ์ 16 ผลิตภัณฑ์ 17 ผลิตภัณฑ์ 106.25  - ได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์บนเอกลักษณ์

นุ่งห่มและผ้าทอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (High Value-added ทางวัฒนธรรม แบบเรียบง่ายเป็นสากล ในรูปแบบลวดลายใหม่ทั งหมด จ านวน 4 collection 

 Creation) โดยลวดลายใน collection ดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไหมผืนและผ้าฝ้ายผืน 
17ผลิตภัณฑ์ (สะสมรวม 40 ผลิตภัณฑ์) โดยใช้คู่สีในท้องถ่ินและใช้กระบวนการย้อมแบบธรรมชาติ
และน าไปเพ่ิมมูลค่าด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีส่ิงทออาทิ การตกแต่งกล่ินหอม ผ้าผิวสัมผัสนุ่ม 
การสะท้อนน  าส าหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋า เป็นต้น โดยผ้าไหมผืน/ผ้าฝ้ายผืนท่ีพัฒนา จะน าไป
ออกแบบ และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื อผ้า เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 40 ผลิตภัณฑ์ โดยแฟช่ัน
ดีไซน์เนอร์ โดยใช้ความเรียบง่ายผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาทิ ความเป็นไทยใน
ชุดเคร่ืองแต่งกายสมัยรัตน์โกสินทร์ ชุดไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 หรือแม้แต่ฉลองพระองค์ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้กิมมิค (gimmick) บางส่วนมาเป็นแรงบรรดาลใจร่วม
ออกแบบชุด ตลอดจนการเช่ือมโยง เร่ืองราวจากลายผ้า ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสื อผ้าแฟช่ัน 
(ชุดราตรี/ชุดเดรส)16ชุด กระเป๋า 8ใบ ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่ 8 ผืน และหมวก/ผ้าคาดผม 8 ใบ(ชิ น)

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 11,000,000 11,000,000 11,000,000 100.00

23.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 100.00 5,200,000 5,200,000 5,200,000 100.00   ผลการด าเนินงาน

ฮาลาลในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมท่ี 1 :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มี 15 15 15 100.00  - เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เดือนกรกฎาคม 62 

ความหลากหลาย การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อม ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จ านวน 28 วันท างานจ านวน 16 โรงงาน จากแผน 15 โรงงาน รวมผลวันท างานสะสมรวมทั งสิ น 

ในการท าธุรกิจ การปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจ 240 วันท างาน 240 วัน 240 วันท างาน 260 วันท างาน จากแผนรวมทั งปี 240 วันท างาน

และสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั งใน
และต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 : เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล 40/100 40/100 43 กิจการ 100.00  - ลงพื นท่ีเข้าส ารวจความพร้อมสถานประกอบการ และเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

และร้านอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมี กิจการ/คน กิจการ/คน 100คน ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 โรงงาน จากแผน 40 โรงงาน          

มาตรฐานความปลอดภัย โดยการเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก  - เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 โรงงาน

แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าอาหาร จากแผน 40 โรงงาน ณ เดือนเมษายน จ านวน 42 วันท างาน คิดเป็นร้อยละ 18 เทียบกับแผนทั งปี

ฮาลาลตามหลักศาสนา รวมทั ง การพัฒนาการจัดการภายใน รวมผลวันท างานสะสมรวมทั งสิ น 156วันท างาน จากแผน 240วันท างาน  คิดเป็นร้อยละ 65.41

องค์กร การวิเคราะห์บัญชีต้นทุน  - จัดอบรมสัมมนาจะมีขึ นในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั งสิ น 118 คน จากแผนการด าเนินงาน 100 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 105.00 5,800,000 5,800,000 5,800,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

แปรรูปในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน  - เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เดือนพฤษภาคม 62

กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการแปรรูป 50 โรงงาน 50 โรงงาน 50 โรงงาน 100.00  จ านวน 45 วันท างาน จ านวน 53 โรงงาน จากแผน 50 โรงงาน 

การเกษตรเชิงลึกในพื นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ 350 350 315 วันท างานสะสมรวมทั งสิ น 315 วันท างาน จากแผนรวมทั งปี 350 วันท างาน

การรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง วันท างาน วันท างาน วันท างาน
เช่น HACCP อย. GMP ISO 9000 เป็นต้น 
กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ 10ผลิตภัณฑ์ 10ผลิตภัณฑ์ 11 110.00  - เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเดือนกรกฎาคม 62  

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เป็นอาหารพร้อมรับประทาน 100 100  ผลิตภัณฑ์ จ านวน 11 วันท างาน  11 โรงงาน จากแผน 10 โรงงาน วันท างานสะสมรวมทั งสิ น 110วันท างาน

การยืดอายุ การเก็บรักษา การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร วันท างาน วันท างาน 110  จากแผนรวมทั งปี 100 วันท างาน

กับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น วันท างาน
25. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ัน 110.20 2,596,800 2,596,800 2,596,800 100.00   ผลการด าเนินงาน

ด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนใต้
1.1 จ้างท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 100.00  - ลงพื นท่ีให้ค าแนะน าเชิงลึกการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั งท่ี 3ให้กับผู้ประกอบการ

ในพื นท่ีจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังรายละเอียดต่อไปนี 
1) วันท่ี 14-16 มีนาคม 2562 ลงพื นท่ี กลุ่มเก๋บาติก  กลุ่มตัดเย็บเสื อผ้าสตรีสะเตงนอก 
จ.ยะลา และกลุ่มปักผ้าด้วยมิอบ้านลาเวง จ.นราธิวาส 
2) วันท่ี 26-28 มีนาคม 2562 ลงพื นท่ีกลุ่มรายาบาติก กลุ่ม Barahomme Bazaar
 และกลุ่มกัทลีกาบกล้วย จ.ปัตตานี 
3) วันท่ี 28-29 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื นท่ีกลุ่มบ้านบาติก กลุ่มบาโง และกลุ่ม Saloma Patek
 จ.นราธิวาส ท่ีปรึกษาตรวจผลงานต้นแบบของแต่ละกลุ่มท่ีได้มอบหมายงานให้จากครั งท่ี 2
 พร้อมให้ค าแนะน าแก้ไข 

1.2 ด าเนินการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยก าหนดกลุ่มสินค้า 30 ผลิตภัณฑ์ 31 ผลิตภัณฑ์ 45 ผลิตภัณฑ์ 150.00  - กลุ่มผู้ประกอบการในพื นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 9 กลุ่ม

ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้สอดรับกับคู่ค้า ได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี 

ในประเทศและต่างประเทศ 1.กลุ่มรายาบาติก ตัดเย็บเสื อผ้า ภายใต้ collection Galaxy เป็นการน าลวดลายของเส้นทางของ
ดวงดาวในระบบสุริยะจักวาลมาตกแต่ง
2. กลุ่มกัทลีกาบกล้วย ผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิตคือ กระเป๋าและเคร่ืองประดับ ภายใต้
collection Art and contemn เป็นการน าพื นผิวของกาบกล้วยมาผสมผสานกับวัสดุท่ีแตกต่างกัน
3. กลุ่มบาราโหม บาซาร์ แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นของท่ีระลึก ภายใต้ collection craft of love 
เป็นการน าลายกระเบื องโบราณมาจัดวางและออกแบบให้ดูร่วมสมัยขึ น     
4. กลุ่มซาโลมา ปาเต๊ะ                                                                      
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5. กลุ่มบาโง                                                                                    
6. กลุ่มบ้านบาติก ตัดเย็บเสื อผ้าภายใต้ Collection Tropical เป็นการน าเร่ืองราวของลวดลาย
ในป่าเขตร้อน มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
7. กลุ่มเก๋ บาติก                                                                             
8. กลุ่มตัดเย็บเสื อผ้าสตรีสะเตงนอก                                                      
9. กลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านลาเวง  ตัดเย็บเสื อผ้าและกระเป๋า ภายใต้ collection Ocean Deep 
สีสันแห่งใต้ท้องทะเล ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั งหมด 45 ผลิตภัณฑ์

1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 200 คน 201 คน 202 คน 101.00  - จัดอบรมปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นการน าเศษผ้ามาประดิษฐ์และ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ 

1.4 จัดท าหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ 300 เล่ม 300 เล่ม 300 เล่ม 100.00  - การจัดท าหนังสือ Look book ได้ด าเนินการในส่วนของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั ง 
45 ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในการถ่ายภาพได้มีการจัดหานางแบบ 2 คน และนายแบบ 
1 คน เช่าสตูดิโอ ช่างภาพ เป็นต้น ในส่วนของรูปแบบหนังสือ ได้ก าหนดไซส์ A5  พิมพ์ 4สี 

1.5 สัมมนาเสรุปผลโครงการ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00  - ด าเนินการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาภายใต้โครงการ ในหัวข้อ
สัมมนา Inclusive & Lifestyle Creation เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องน  าพราว 
โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยเชิญอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในพื น จ. ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และส่ือมวลชนเข้าร่วมงานรวม 120 คน ภายในงานประกอบด้วย งานแสดง
นิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ 45 ผลิตภัณฑ์ งานแสดงแฟช่ันโชว์ชุดต้นแบบผลิตภัณฑ์
เสวนา หัวข้อ “จากแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์ โดยคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข คุณบัญชา ชูดวง
                     และผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการจากจังหวัดปัตตานีและยะลา
สัมมนา หัวข้อ "ครบเคร่ืองเร่ืองตลาด" โดยคุณอรสา โตสว่าง ท่ีปรึกษาด้านการตลาด 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)
กรณีศึกษา “การออกแบบผลิตภัณฑ์”  โดย Mr.Eric Choong นักออกแบบจากประเทศมาเลเซีย

26. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ 100.00 3,960,900     3,960,900    3,960,900    100.00   ผลการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
กิจกรรมท่ี 1 : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย 100.33     

เกษตรแปรรูป และอาหาร เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
 (Food Startup and Open Innovation Training)
1.1 จัดกิจกรรมประชุมคณะท างานฯ และเผยแพร่ 3 ครั ง 3 ครั ง 3 ครั ง 100.00     

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
1.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็น 150 ราย 150 ราย 151 ราย 100.67      - ได้ด าเนินกิจกรรมท่ี 1.2 เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 7-9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ัน

ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่  (Open Innovation)  โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ

 ในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป การเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Open Innovation) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมท่ี 2 : ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 100.00     และอาหาร จ านวน 151 คน (ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ทั ง 9 จังหวัด 

บรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

และอาหาร : 18 ผลิตภัณฑ์
2.1 ประชุมคณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อม 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00      - ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมเปิดรับและคัดเลือก

เปิดรับและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนารายณ์

2.2 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 18 ผลิตภัณฑ์ 18 ผลิตภัณฑ์ 18 ผลิตภัณฑ์ 100.00     ชั น 3 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์
2.3 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลาก เพ่ือสร้างมูลค่า 18 ผลิตภัณฑ์ 18 ผลิตภัณฑ์ 18 ผลิตภัณฑ์ 100.00     
เพ่ิมในผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และอาหารพร้อมต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์/ฉลาก จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์
2.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพ 18 ราย 18 ราย 18 ราย 100.00     
มาตรฐาน 18 รายๆ ละ 20,000 บาท = 360,000 บาท
2.5 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธ์การขับเคล่ือนการตลาด 18 ราย 18 ราย 18 ราย 100.00     
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและเช่ือมโยงการตลาด  
กิจกรรมท่ี3 :สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม 100.00     
การผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารพื นท่ีภาคเหนือ 
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
3.1 จัดประชุมสรุปให้คณะท างานฯและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00      -ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด (พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 

ทราบในการจัดท าโครงการฯ  1 ครั ง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) จัดประกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผล
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือฯ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
การผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารพื นท่ีภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley to
Smart Industry 4.0) ในระหว่างวันท่ี 5-6 กันยายน2562 โดยมีนางสายชล การีพจน์ อสจ.สุโขทัย
เป็นประธานการประชุม และกล่าวสรุปผลโครงการฯ ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จากนั นเข้าศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์กาแฟพันธ์ุอาราบิก้า แมคคาเดเมีย
และการท าเกษตรบนพื นท่ีสูง บ้านร่องกล้า ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

3.2 จัดท าสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินโครงการ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00     1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือฯ จ านวน 12 เล่ม 

เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะใน อุตสาหกรรมอาหาร จัดส่งให้ สอจ.ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี สปอ.

พื นท่ีภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley to ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2 เล่ม

Smart Industry 4.0) 
กิจกรรมท่ี 4 : ค่าบริหารโครงการฯ 9จังหวัดๆละ 25,000บาท 9 จังหวัด 9 จังหวัด 9 จังหวัด 100.00      - ใช้เงินงบประมาณมากกว่าแผนท่ีก าหนดเน่ืองจากถัวจ่ายเงินงบประมาณในกิจกรรมอ่ืนๆ

เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการ ในโครงการฯ

ติดต่อประสานงานร่วมทั งบริหารงานโครงการฯ 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

27. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและ 101.72    5,935,200     5,650,000    5,650,000    100.00   ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก โอนเปล่ียนแปลง-285,200 บาท  - จ้างบริษัท อี เอส โกลบอล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินงาน สัญญาจ้างเร่ิมตั งแต่วันท่ี 24 ธ.ค.2561

กิจกรรม :ท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ถึงวันท่ี 20 ส.ค.2562 ระยะเวลา 240 วัน 

อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง   -  ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

และมีความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 16 ราย โดยให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มี
1.สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้ 600 คน 600 คน 631 คน 105.17     คุณภาพมาตรฐานโดยการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเพ่ิม การพัฒนา จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั ง การจัดการ ผลลัพธ์
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิต ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  - ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการพัฒนา 
2.การให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการเพ่ิมผลิตภาพด้าน 16 ราย 16 ราย 16 ราย 100.00     มีมูลค่าเพ่ิมขึ นเฉล่ีย 53.61% 
คุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิตกระบวนการผลิต การลดต้นทุน
แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจฯ
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดท าบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม16 ผลิตภัณฑ์ 16 ผลิตภัณฑ์ 16 ผลิตภัณฑ์ 100.00     
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 11,188,400    10,675,800   8,363,458    78.34

28. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและ 100.00    9,459,400     9,459,400    8,363,458    88.41     ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนท่ีภาคกลาง  

1.ท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 34 ผลิตภัณฑ์ 34 ผลิตภัณฑ์ 34 ผลิตภัณฑ์ 100.00     9,195,900      9,195,900     8,100,000     88.08      - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้มี

และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้มีความเข้มแข็งฯ 200คน 200คน 259 คน โอนเปล่ียนแปลง-1,095,900 บาท ความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 34 ผลิตภัณฑ์

2. กิจกรรมบริหาร และติดตามโครงการ 263,500         263,500       263,458       100         - โอนเปล่ียนแปลง-1,095,900 บาท ให้ส่วนกลางด าเนินงาน

29. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุ 1,729,000     1,216,400    3,005          0.25      ผลการด าเนินงาน
ท่ีไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด(3R)ในพ้ืนท่ีภาคกลาง
1. จัดจ้างท่ีปรึกษา ด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2-4 1 ราย 3,005            - สอจ.ขอคืนเงินงบประมาณ สอจ.ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื อจัดจ้างฯ แล้ว
2. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการ 3Rs ให้ผู้ประกอบการ 200 คน  ไม่มีท่ีปรึกษาผ่านการคัดเลือก
อุตสาหกรรม พร้อมกับคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ เบิกจ่าย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการฯ
3. กิจกรรมปรึกษาแนะน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจาก 10 ผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต และน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
4. จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก 1 ครั ง
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
5. บริหารโครงการ 4 ครั ง
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : �  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    R  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ อก.: ท่ี 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

30. ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 100 3,456,900     3,456,900    3,448,168    99.75 ผลการด าเนินงาน
(Eco Center) ระดับจังหวัด เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 1. การจัดประชุมคณะท างานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 16 พื นท่ี 
กิจกรรมท่ี 1 : การขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 3 งวด 3 งวด 3 งวด 100.00     3,000,000      2,950,000     2,950,000     100 เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1.1.จังหวัดสระบุรี ต าบลหน้าพระลาน
เชิงนิวศ ระดับจังหวัด โอนเปล่ียนแปลง-50,000 บาท อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ/ ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท 1.2.จังหวัดปทุมธานี ต าบลบางกระด่ี ต าบล

ลาดหลุมแก้ว 1.3.จังหวัดอยุธยา (กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื นท่ีประกอบการท่าเรือ 
อ าเภอนครหลวง) 1.4.จังหวัดนครปฐม (พื นท่ีผังเมืองรวบอ้อมใหญ่) 1.5.จังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มโรงงาน
ฟอกย้อม ต.อ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 1.6. จ.ราชบุรี (พื นท่ีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา
เทศบาลต าบลเบิกไพร และองค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง 1.7.จังหวัดสมุทรปราการ 
(พื นท่ีเทศบาลต าบลบางปู) 1.8.จังหวัดฉะเชิงเทรา (กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตตี  อ.แปลงยาว) 
1.9.จ.ปราจีนบุรี (พื นท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 1.10.จังหวัดชลบุรี (พื นท่ีเขตนครบาล
แหลมฉบังและเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ)1.11.จ.ระยองพื นท่ี IRPC และเขตควบคุมมลพิษ 1.12.จ.ขอนแก่น
(อ าเภอน  าพอง)1.13.จังหวัดนครราชสีมา พื นท่ีอ าเภอสีคิ ว 1.14.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต าบลท่าโรงช้าง 
ต าบลท่าสะท้อน ต าบลเขาหัวควาย และต าบลบางมะเด่ือ) 1.15.จังหวัดสงขลา ต าบลฉลุง อ าเภอสะเดา     
2.การจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ4พื นท่ี เพ่ือเห็นชอบแผนด าเนินงาน 2.1จังหวัดอยุธยา 
(กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื นท่ีประกอบการท่าเรือ อ าเภอนครหลวง) 
2.2.จังหวัดราชบุรี (พื นท่ีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลต าบลเบิกไพร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง 2.3.จังหวัดนครราชสีมา พื นท่ีอ าเภอสีคิ ว 
2.4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต าบลท่าโรงช้าง ต าบลท่าสะท้อน ต าบลเขาหัวควาย และต าบลบางมะเด่ือ)
3.กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐทั งระดับจังหวัด และท้องถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน
และสถาบันศึกษา ในพื นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
 โดยมีผลเบิกจ่าย 885,000 บาท และผูกพันสัญญา 2,065,000 บาท

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

  

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

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.
แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินเร่ืองการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื นท่ีมีจ านวนหลายโครงการ
จากหลายหน่วยงานรับผิดชอบท าให้ไม่สามารถบูรณาการท างานร่วมกันเป็นภาระให้กับพื นท่ี และท าให้เกิด
ความสับสนไม่ชัดเจน

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าบริหารโครงการ 1 จังหวัด -         -         -          96,900          170,900       163,866       95.88  - ด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงานอ านวยการ และจัดสรรงบประมาณให้ 
โอนเปล่ียนแปลง +74,000 บาท สอจ. เพ่ือเป็นค่าบริหารการด าเนินงานในพื นท่ี

กิจกรรมท่ี 3 :  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 คน 3 คน 150.00     360,000.00     156,000       155,133.34   99.44
โอนเปล่ียนแปลง -204,000 บาท

กิจกรรมท่ี 4 : จัดสรรให้ สอจ. 15 จังหวัด 180,000       179,168.64   

31.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวการจัดท า 100.00    1,748,600     1,480,000    1,480,000    100.00 ผลการด าเนินงาน
แนวกันชน(Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) โอนเปล่ียนแปลง -268,600 บาท  - จัดจ้าง บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ลงนาม 13 กุมภาพันธ์ 2562   
ในพ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  งวดท่ี 1 วันท่ี 28 เมษายน 2562 จ านวนเงิน 444,000 บาท
กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจพื นท่ีสีเขียว และแนวป้องกันหรือ  งวดท่ี 2 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 จ านวนเงิน 518,000 บาท
แนวกันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมและชุมชน และก าหนด  งวดท่ี 3 วันท่ี 11 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 518,000 บาท
พื นท่ีท่ีควรมีการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวทั งภายในเขตอุตสาหกรรมฯลฯ  - ทบทวนวิธีการด าเนินการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวเพ่ือการจัดท าแนวกันชน (Buff Zone) และหลักเกณฑ์ก าหนด
กิจกรรมท่ี 2 : ทบทวน  และรวบรวมข้อมูลวิธีการและผล การป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
การด าเนินการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว การก าหนดแนวป้องกัน  - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดท าพื นท่ีสีเขียวเพ่ือการจัดท าแนวกันชน (Buffer Zone)
มลพิษ (Protection Strip)  ท่ีเหมาะสมตามตามประเภท และการจัดท าแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง ฯลฯ การสร้างแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) จ านวน 4 พื นท่ี รายละเอียดดังนี   
กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม    1.บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด
จัดท าพื นท่ีสีเขียว แนวป้องกัน (Protection Strip) ท่ีเหมาะ    2.บริษัท ทอสิน จ ากัด,บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จ ากัด
สมตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง ฯลฯ    3.บริษัท บางกอกลวดเช่ือม จ ากัด
กิจกรรมท่ี 4 : ค่าบริหารโครงการ    4. บริษัท วิคตอร่ี ไนน์ จ ากัด  
32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิด 20 โรงงาน 20 โรงงาน 20 โรงงาน 100.00    4,735,100     4,730,000    4,730,000    100.00 ผลการด าเนินงาน

ก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า โอนเปล่ียนแปลง -5,100 บาท เดือนกรกฎาคม วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ท่ีปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดท่ี 3 และได้มีการประชุม
กิจกรรม จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือด าเนินกิจกรรม ดังนี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี มีการเบิกจ่ายสะสม 2 งวด ร้อยละ 70 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ของเงินงบประมาณทั งหมด คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จัดสัมมนาสรุปผล
2. จัดประชุมผู้ประกอบการ การด าเนินโครงการ หัวข้อเร่ือง โรงงานอุตสาหกรรมกับกฎหมายโรงงานปี 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 
3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั งสิ น 119 ราย                                  
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของโรงงาน เดือนสิงหาคม มีการส่งมอบงานงวดท่ี 3 และการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
5. ด าเนินการทวนสอบการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก งานจ้างท่ีปรึกษาฯ เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม และได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
6. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่  งวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 วงเงินท่ีเบิกจ่ายทั งสิ น 1,348,050 บาท โดยเป็นยอดท่ี
7. จัดสัมมนาการด าเนินโครงการ หักเงินประกันผลงานไว้แล้ว ร้อยละ 5                                                                    
8. สรุปผลการด าเนินโครงการ
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : �  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    R  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ � แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

33. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและ 86.89      12,944,300    11,668,318   11,353,189   97.30

บุคลากร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์

33.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติงาน 50.00      538,600 308,883 308,883 100.00     ผลการด าเนินงาน

และการพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00      310,900         303,640       303,640       100.00  - ด าเนินจัดสัมมนา การพัฒนาความรู้เก่ียวกับด้านกฎหมาย และการเสริมสร้างจิตส านึกในการ

เก่ียวกับด้านกฎหมาย และการเสริมสร้างจิตส านึกในการ โอนเปล่ียนแปลง -7,260 บาท ปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีใน สปอ.  โรงแรม เซนโมราคา จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ 1 ครั ง -            -          -          201,700         5,243           5,243           100.00

ด้านกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน โอนเปล่ียนแปลง -196,457 บาท

นิติบุคคล และการเสริมสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติราชการ

ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีใน สปอ.

3. ส ารองตามนโยบาย 26,000          

โอนเปล่ียนแปลง -26,000 บาท

33.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 56.59       500,000        260,930       260,930       100.00     ผลการด าเนินงาน

การเงินการคลัง ของ สปอ.

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 182 คน 182 คน 103 คน 56.59       480,000         260,930       260,930       100.00  - จัดสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื อจัดจ้างอย่างมืออาชีพของส านักงาน

โอนเปล่ียนแปลง -219,070 บาท ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับแต่งตั งให้เป็น

งานนโยบาย 20,000          -              -              #DIV/0! เจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 31 คน 

โอนเปล่ียนแปลง -20,000 บาท ส่วนภูมิภาค 72 คน ระหว่างวันท่ี 23-25 ธ.ค.61 ณ โรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A 6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD + ServiceImprovement)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

33.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความ 101.67     300,000        30,000        23,136        77.12       ผลการด าเนินงาน

เส่ียงกับการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงกับการควบคุม 60 คน  60 คน 61 คน 101.67      284,000        30,000         23,136         77.12  - จัดสัมมนา เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของ สปอ. วันท่ี 12 มิ.ย.62 

ภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โอนเปล่ียนแปลง -254,000 บาท จ านวนผู้เข้าร่วม 61 คน

2. งานนโยบาย 16,000         -              -              #DIV/0!

โอนเปล่ียนแปลง -219,070 บาท

33.4 ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4.0 100.00     9,855,700     9,548,700    9,325,580    97.66       

ด้านก าลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1  : การจัดท าแบบแผนด้านการบริหารและ 40 คน 40 คน 136 คน 340          804,600         578,508       566,688       97.96        - ด าเนินการจัดอบรมเดือนตุลาคม 2561 ใช้งบประมาณ 35,600 บาท

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงอุตสาหกรรม โอนเปล่ียนแปลง -226,092.49 บาท  - มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จ านวน 3 ครั ง 

ณ รร.รอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง ครั งท่ี 1 จัดสัมมนาเม่ือวันท่ี 23-24 เม.ย. 62 ใช้งบประมาณ 

82,628 บาท ครั งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28-29 พ.ค. 62 ใช้งบประมาณ 72,801 บาท ครั งท่ี 3 

เม่ือวันท่ี 20-21 มิ.ย. 62 ใช้งบประมาณ 81,364 บาท 

 - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ

ข้าราชการสังกัด สปอ. ในยุค 4.0 จ านวน 2 ครั ง ณ รร.อีสติน มักกะสัน จัดสัมมนา 2 ครั ง ครั งท่ี 1

จัดเม่ือวันท่ี 30 มิ.ย.-2ก.ค.62 ใช้งบประมาณ 216,080 บาท ครั งท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 30-31 ก.ค.62 

ใช้งบประมาณ 71,400 บาท

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม480 คน 480 คน 508 คน 105.83 9,051,100      8,970,192     8,758,892 97.64 1. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2562 อบรมระหว่างวันท่ี 27 - 29 พฤษภาคม 

โอนเปล่ียนแปลง -80,907.51 บาท 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายจ านวน 1 คน ใช้

งบประมาณ 9,900บาท 4.หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจอย่างสง่างามสู่ความเป็นเลิศอบรมระหว่างวันท่ี 

22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเป้าหมาย 1 คน 

ใช้งบประมาณ 3,750 บาท

1. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น 50 คน 50 คน 50 คน 100.00 897,100       828,367 92 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 29 ต.ค.-15 พ.ย. 61 ณ รร.รอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย

 50 คน ใช้งบประมาณ 828,367 บาท

2. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง 60 คน 60 คน 60 คน 100.00 2,076,100     1,914,603 92.22       จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งการฝึกอบรม 3ช่วงดังนี  

ช่วงท่ี 1 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 19-30 พฤศจิกายน 2561 ใช้งบประมาณ 764,725 บาท

ช่วงท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2561 ใช้งบประมาณ 606,368 บาท

ช่วงท่ี 3 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้งบประมาณ 543,510 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง 40 คน 40 คน 40 คน 100.00 1,894,300     1,602,343 84.59       จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 
3 ช่วง ดังนี  ช่วงท่ี 1 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 7-18 มกราคม 2562 ใช้งบประมาณ 523,134 บาท
ช่วงท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้งบประมาณ 660,079 บาท
ช่วงท่ี 3 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 4 - 15 มีนาคม 2562 ใช้งบประมาณ 419,130 บาท

4. หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 40 คน 40 คน 40 คน 100.00 385,000       373,200 96.94       จัดอบรมเม่ือวันท่ี 5-9 พ.ย. 62 ณ รร.รอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
 ใช้งบประมาณ 373,200 บาท

5.หลักสูตรแนวทางปฏิบัติด้านเหมืองแร่อย่างโปร่งใส 40 คน 40 คน 40 คน 100.00 303,800       263,343 86.68       จัดอบรมเม่ือวันท่ี 11-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ใช้งบประมาณ 263,343 บาท

6. หลักสูตรรอบรู้เร่ืองโรงงาน 4.0 40 คน 40 คน 40 คน 100.00      293,500       249,670 85.07       จัดอบรมเม่ือวันท่ี 16-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ใช้งบประมาณ 249,670 บาท

7.หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด 25 คน 25 คน 25 คน 100.00      836,500       664,787.50 79.47       
4 ช่วง ดังนี  ช่วงท่ี 1 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ใช้งบประมาณ 183,062 บาท
ช่วงท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 22-26 เมษายน 2562 ใช้งบประมาณ 185,525 บาท
ช่วงท่ี 3 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 27-31 พฤษภาคม 2562 ใช้งบประมาณ 115,900 บาท
ช่วงท่ี 4 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2562 ใช้งบประมาณ 180,300 บาท

8. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนาทักษะ 15 คน 15 คน 37 คน 246.67      602,200       445,050 73.90       1. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication Course:OCC) 
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันการต่าง
ประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และประเทศสิงค์โปร์ ใช้งบประมาณ 85,000 บาท
2. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง กลุ่มเป้าหมาย 2 คน จัดอบรมเม่ือเดือนธันวาคม 2561 -
 เมษายน 2562 ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ใช้งบประมาณ 114,000 บาท
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) กลุ่มเป้าหมาย 1คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี
 21 มค.- 3 กพ.62 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ใช้งบประมาณ 9,900 บาท
4. หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างย่ังยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 (ภาพรวม) รุ่น 1 กลุ่มเป้าหมาย 2 คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ใช้งบประมาณ 25,000 บาท
5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย 9 คน ณ
 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้งบประมาณ 49,500 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี  
5.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน (English for Work) 
วันท่ี 30 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2562  (7คน ) 
5.2 หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน (Writing in the Workplace) 
อบรมเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม-11 พฤษภาคม 2562 (2 คน )

จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 25 คน แบ่งการฝึกอบรม
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ กลุ่มเป้าหมาย 8 คน ใช้งบประมาณ 77,400 บาท 

แบ่งเป็น 5 หลักสูตร ดังนี  

6.1 หลักสูตรการเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ "อยู่กับตัวเอง รู้ตน รู้คน และรู้ความคิด" จัดอบรมเม่ือ

วันท่ี 11 - 15 มีนาคม และวันท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน จ.สระบุรี

 (3 คน ใช้งบประมาณ 28,800 บาท) 

6.2 หลักสูตร "Retire&Restart" กับการค้นพบครั งใหม่หลังวัยเกษียณจัดอบรมเม่ือวันท่ี 29เมษายน

 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี (1 คน ใช้งบประมาณ 9,900 บาท)

6.3 หลักสูตรการสร้างความสุข...เสริมความม่ันคง วัยเกษียณ ด้วยโปรแกรม "การเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจเพ่ือความม่ันคงให้กับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมปัญญาไทย" จัดอบรมเม่ือวันท่ี 

13-17 พฤษภาคม 62 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายกและศูนย์อภัยภูเบศร เดย์สปา 

จังหวัดปราจีนบุรี  (1 คน ใช้งบประมาณ 9,800 บาท)

6.4 หลักสูตร "สุขภาพดี ชีวีเป่ียมสุข เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่าในวัยเกษียณ" จัดอบรมระหว่างวันท่ี 26-30

 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อบรมเหลาจือเต้าเต๋อซ่ินซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี

 (2 คน ใช้งบประมาณ 19,300 บาท) 

6.5 หลักสูตรการเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ "อยู่กับตัวเอง รู้ตน รู้คน และรู้ความคิด" จัดอบรม

เม่ือวันท่ี 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

(1 คน ใช้งบประมาณ 9,600 บาท)

7. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2562 อบรมเม่ือวันท่ี 27-29 พฤษภาคม 62 

ณ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 คน ใช้งบประมาณ 9,900 บาท)   

8. หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจอย่างสง่างามสู่ความเป็นเลิศ อบรมเม่ือวันท่ี 22-24 พฤษภาคม 2562 

ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (1 คน ใช้งบประมาณ 3,750 บาท) 

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 21 อบรมระหว่างวันท่ี 

7 มิถุนายน - 17 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า (1 คน ใช้งบประมาณ 69,000 บาท) 

10. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของรัฐ อบรมระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม - 

24 สิงหาคม 62 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9 คน ใช้งบประมาณ 48,900 บาท)

11. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อบรมเม่ือวันท่ี

 2-12 ก.ค. 62 (1 คน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท)

12. หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (intensive Language Course:ILC) อบรม

ระหว่างวันท่ี 19 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (1 คน ใช้งบประมาณ 55,000 บาท)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 110 คน 110 คน 198 คน 180          1,314,600     1,330,652.00 101.22      จัดฝึกอบรม ณ รร. เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี 

รุ่นท่ี 12 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 23-31 มกราคม 2562 (111 คน ใช้งบประมาณ 706,150 บาท)

รุ่นท่ี 13 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 3-11 กรกฎาคม 2562 ( 87 คน ใช้งบประมาณ 624,502 บาท)

- รุ่นท่ี 12 65 คน 65 คน 111 คน 170.77      657,300       706,150 107.43  หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 ด าเนินการจัดอบรมระหว่างวันท่ี 23 - 31 ม.ค. 2562 
ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เข้าร่วม 111 คน

- รุ่นท่ี 13 65 คน 65 คน 87 คน 133.85      657,300       624,502       95.01 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 23-31 มกราคม 2562 

10. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 60 คน 60 คน 18 คน 30.00       จัดฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี  
รุ่นท่ี 7 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 22 มค.62 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั น 3 อาคาร สปอ.
รุ่นท่ี 8 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

- รุ่นท่ี 7 30 คน 30 คน 7 คน 23.33       40,000         12,177 30.44       จัดอบรมเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562

- รุ่นท่ี 8 30 คน 30 คน 11 คน 36.67       40,000         21,400         53.50       จัดอบรมเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562

-จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 คน 1 คน 1 คน 100.00      
 -งานด้านนโยบาย
33.5 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมิน 100.00     1,000,000     908,805       896,890       98.69 ผลการด าเนินงาน

ผลภาคราชการ
1.1 ค่าตอบแทน ค.ต.ป. 12 ครั ง 12             12.00       100.00      696,000.00     672,000.00   676,385.00   100.65       ค่าตอบแทน ค.ต.ป.อก. 7 ท่าน จ านวน 58,000 บาท ประกอบด้วย

โอนเปล่ียนแปลง -24,000 บาท 1. นายโกศล ใจรังษี  ประธานกรรมการ จ านวน 10,000 บาท
2. นายอนุสรณ์ เน่ืองผลมาก กรรมการ จ านวน 8,000 บาท
3. นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ จ านวน 8,000 บาท
4. นายพงษ์เทพ จารุอ าพรพรรณ กรรมการ จ านวน 8,000 บาท
5. นายจุลพงษ์ ทวีศรี กรรมการและเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท
6. นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท
7. นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท

1.2 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 4 ครั ง 4              4.00        100.00      86,000          80,805         66,238         81.97 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
โอนเปล่ียนแปลง -5,195.5 บาท

1.3 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 ราย 1              1.00        100.00      168,000         156,000       154,267       98.89       จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ราย คือ นางสาวปณิดา สุวรรณ 
โอนเปล่ียนแปลง -12,000 บาท

1.4 ส ารองตามนโยบาย 50,000          
โอนเปล่ียนแปลง -50,000 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

33.6 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะ 100.00     500,000        475,000       474,259       99.84       ผลการด าเนินงาน

ตรวจสอบภายใน

1.1 การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 30ราย 30             30.00       100.00      139,000         139,000       147,959 106.45       - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันท่ี 19 - 20 

พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในสังกัด อก. จ านวน 30 ราย     

 ไป สอจ.สระบุรี วันท่ี 27-30 พ.ค. 2562 ยืม 29,100 บาท ใช้จริง 28,370 บาท คืน 730 บาท 

(การเดินทางไปตรวจราชการ 3 ครั ง)

1.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 2 ราย 2              2.00        100.00      336,000         336,000       326,300 97.11       จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย

1. นายเกรียงศักด์ิ อ านวยพล  14500 บาท

2. นายอภิสิทธ์ิ แสงสุวรรณ 12566.67 บาท

1.3 ส ารองตามนโยบาย 25,000          

โอนเปล่ียนแปลง -25,000 บาท

33.7 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน 100.00     250,000        136,000       63,510        46.70       ผลการด าเนินงาน

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเฝ้าระวังแผน 60 คน 60             60.00       100.00      236,000         136,000       63,510 46.70       อภิปรายเร่ืองแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ สปอ.2.

รับมือต่อสภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โอนเปล่ียนแปลง -100,000 บาท  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เร่ือง ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ของหน่วยงานในสังกัด สปอ. ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 19 กันยายน 2562

1.2 ส ารองตามนโยบาย 14,000          -              -              

โอนเปล่ียนแปลง -14,000 บาท
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หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : �  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    R  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพื นฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ อก.: ท่ี 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,332,500      3,332,500    3,123,982     93.74
34. ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึก 114.38 1,532,500      1,532,500    1,454,920     94.94 ผลการด าเนินงาน

ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต
1.การจัดสัมมนาเพ่ือสร้าง จิตส านึกค่านิยมความ 200 คน/ 200 คน/ 315 คน/ 128.75 1,343,200       1,343,200     1,259,653      93.78 1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
ซ่ือสัตย์สุจริต 4 ครั ง 4 ครั ง 4 ครั ง ประพฤติมิชอบ ส าหรับผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี 23 - 24 ตุลาคม 2561  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั น 3  โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค  กรุงเทพฯ จ านวน 170 คน
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าคู่มือป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน" (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี  จ านวนเงิน  236,320.68  บาท จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  95  คน
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าคู่มือป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันท่ี 27 - 28 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมโกเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จ านวนเงิน 106,722.69 จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  50  คน
4.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น"ร่าง" แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 
16 - 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปาริชาติ ชั น 3 โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คน
5. จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีผลเบิกจ่าย จ านวน 836,653.37 บาท และผูกพันสัญญา 423,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการ 4 ครั ง 4 ครั ง 5 ครั ง 100 189,300         189,300       195,266        103.15

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

นโยบาย Agenda :  A 6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD + ServiceImprovement)

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

35. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 121.10    1,800,000      1,800,000    1,669,062     92.73 ผลการด าเนินงาน
1. การจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้/กลไกการป้องกัน 250 คน 250 คน 543 คน 217.20    1,744,000       1,558,487     1,436,362      92.16  การจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้/กลไกการป้องกันการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
การทุจริต โอนเปล่ียนแปลง -185,513.20 บาท รวม 543 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการ 4 ครั ง 4 ครั ง 1 ครั ง 25.00      56,000           14,696         7,900           53.76

โอนเปล่ียนแปลง -41,304 บาท

3. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด 1 ครั ง 1.00         1.00       100.00    -               226,817.20   224,800.15    99.11  - โอนจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ ศปท.อก. ให้ สอจ. เป็นค่าใช้จ่ายในการ

โอนเปล่ียนแปลง +226,817.20 บาท เดินทางมาสัมมนา ฯ
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงุทน 2 2 (2) 2 2.3  - P 3,202,000       3,040,000        3,040,000       100.00

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม 57,841,300     54,250,100      53,419,991      98.47      

    2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสู่สีเขียว (Green Industry : GI 6 ภาค) 2 2 (2) 3 3.5 P  - 37,719,100     35,764,100      34,933,991      97.68      

    2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี 2 2 (2) 1 1.2  - P 11,000,000     10,120,000      10,120,000      100.00     

อุตสาหกรรม

    2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (2) 1 1.2  - P 6,000,000       5,400,000        5,400,000       100.00     

    2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะท างาน 2 2 (2) 1 1.2  - P 3,122,200       2,966,000        2,966,000       100.00     

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 3 3.1  - P 2,430,500       2,336,300        2,336,300       100.00     

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 3 3.1  - P 3,933,100       3,650,000        3,650,000       100.00     

5. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.2  - P 7,000,000       6,440,000        6,440,000       100.00     

6. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 2 2 (2) 3 3.1 P  - 42,953,200     42,780,700      42,780,700      100         

    งบลงทุน 4 รายการ

    6.1 ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัดสูง   - P 6,600,000       6,550,000        6,550,000       100         

    6.2 รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์  - P 7,800,000       7,730,000        7,730,000       100         

    6.3 ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ  P  - 15,152,500     15,100,000      15,100,000      100         

    6.4 ก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ P  - 13,400,700     13,400,700      13,400,700      100         

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2 2 (7) 2 2.1  - P 12,627,400     11,869,900      11,869,900      100.00     

8. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ ดูแล แบบดิจิทัล บนฐาน 2 2 (12) 2 2.2 P  - 26,745,600     25,454,500      25,454,500      100.00     

ข้อมูลหน่ึงเดียว  งบลงทุน 4 รายการ

    8.1 ระบบการท านิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรออนไลน์  - P 4,276,400       3,933,000        3,933,000       100.00     

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 12 เดือน งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือนรายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 12 เดือน งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

    8.2 ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ P 6,892,000       6,545,500        6,545,500       100.00     

    8.3 ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ P 7,226,700       7,126,000        7,126,000       100.00     

    8.4 ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม P 8,350,500       7,850,000        7,850,000       100.00     

9. โครงการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงานภายในประเทศและสัมมนาภายนอกส าหรับ 2 2 (18)  - P 1,719,500       1,719,500        4,344,928       252.69     

เจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่าย ฯลฯ (งบด าเนินงาน)

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 5 (4) 3 3.2  - P 37,529,600     35,973,640      35,674,300      99.17      

11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5 5 (4) 3 3.3  - P 3,164,400       3,000,000        1,980,000       66.00      

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

12. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 5 5 (4) 3 3.3  - P 4,834,400       4,592,000        4,592,000       100.00     

ภาคอุตสาหกรรม

13.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 5 5 (4) 3 3.3  - P 2,821,700       2,720,000        2,720,000       100.00     

14. โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 5 5 (4) 3 3.3  - P 12,771,300     12,000,000      12,000,000      100.00     

15. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 5 5 (4) 3 3.3  - P 4,768,700       4,450,000        4,450,000       100.00     

รวมท้ังส้ิน 224,342,700  214,276,640   214,752,619   100.22    

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณท้ังปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก

                1. มีการปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ

                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างในการด าเนินงาน

                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ 3 พ้ืนท่ี 3 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด 100 3,202,000        3,040,000 3,040,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

   เพ่ือรองรับการลงุทน 9 พ้ืนท่ี  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน 300 ฉบับ

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จ านวน 200 ชุด

 - จัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 - สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ

วันท่ี 6 กันยายน 2562 จังหวัดพิจิตร

วันท่ี 9 กันยายน 2562 จังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี 10 กันยายน 2562 จังหวัดบุริรัมย์

 - จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

 - พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสามารถเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม มีทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมส าหรับจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษา จ านวน 3 พ้ืนท่ี จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา 

จ านวน 3 พ้ืนท่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา จ านวน 3 พ้ืนท่ี

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

นโยบาย Agenda :  A3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                      3.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 96.16    57,841,300    54,250,100    53,419,991         98.47

   และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

   2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสู่สีเขียว 84.63 37,719,100   35,764,100   34,933,991   97.68        

(Green Industry : GI 6 ภาค)

    2.1.1  โครงการศึกษาศักยภาพการลดปริมาณน้ า 15 โรงงาน 15 17 113.33 3,000,000      2,850,000 2,850,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน โรงงาน 2,850,000 - ด าเนินการย่ืนขอการรับรองอุตสาหสกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

- ก าหนดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานและมอบประกาศนียบัตรโรงงานท่ีเข้าร่วม

17 โรงงาน เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 104  คน

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

- โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใช้น้ าได้มากกว่าร้อยละ 5 ต่อโรงงาน 

และลดลงร้อยละ 20.36 ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด

- บุคลากรของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรม

 อย่างน้อยโรงละ 2 คน

    2.1.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 20 โรงงาน 20 22 110.00 4,000,000      3,800,000     3,800,000     100.00 ผลการด าเนินงาน 

ระดับรายสาขา   โรงงาน  โรงงาน 3,800,000     - ด าเนินการประเมินผลความคุ้มค่าของการน า CT Option ท่ีคัดเลือกไปสู่การปฏิบัติ

โดยมีผลการประหยัด รวม 62,738,354.02 ล้านบาท/ปี

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

                 5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

  

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี

สมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.....

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

  

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมฯ

- จัดท าหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดจ านวน 150 เล่ม พร้อม CD จ านวน 100 แผ่น

- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด านินงาน ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 119 คน (ผปก. 66 คน)

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

- ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน เคร่ืองใข้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

พลาสติก ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด และแนวทาง

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ

    2.1.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงาน 30 โรงงาน 30 31 103.33 5,500,000      5,225,000     4,558,812.50 87.25 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม โรงงาน โรงงาน - ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ ให้ตรำสัญลักษณ์กำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าสายหลัก จ ำนวน 31 โรงงำน

- อบรม "ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม" ส าหรับโรงงานในพ้ืนท่ี

ส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คน

- น ำเสนอผลกำรตรวจประเมินระบบฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับรองระบบฯ ผ่ำนกำรตรวจ

ประเมิน จ ำนวน 28 โรงงำน

- ด าเนินการออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ 

- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่โรงงานท่ีผ่านการรับรองฯ 

วันท่ี 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 110 คน

ผลลัพธ์

- โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 31 โรงงานมีการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นระบบในทิศทางเดียวกันลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถลด CO2

ได้ 20,800 ตัน/ปั ลดต้นทุนการผลิตได้ 118,189,048 ล้านบาท/ปี

    2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ผปก. 500 500 518 คน 115.8 6,000,000      5,650,000     5,650,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จนท. 100 100 128 คน 5,650,000     - ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร อก.และผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

คน จ านวน 128 คน

- จัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว สัมมนาแลกเปล่ียน'เรียนรู้ 'และงานแสดงสินค้าท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม GI AWARD 2019 ในวันท่ี 5 กันยายน 2562 ณ สโมสรทหารบก 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 518 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

  

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์

- ผู้ประกอบการ ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม

สีเขียวและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2.1.5 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 120 โรงงาน -            2,800,000      2,600,000 2,600,000     100.00       ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 1 ภาคกลาง - โรงงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ีภาคกลางจ านวน 124 โรง เป้าหมาย 120 โรง แบ่งป็น

GI ระดับ 2 จ านวน 81 โรง,  GI ระดับ 3 จ านวน 18  โรง,   GI ระดับ 4 จ านวน 25  โรง

-อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2 ตรวจติดตามผล 
โดยเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.4950 ล้านบาท และกันเงิน งวด3 - 4  เป็นเงิน 1.1050 ล้านบาท

    2.1.6 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 90 โรงงาน 90 91 101.11 2,800,000      2,600,000 2,600,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 2 ภาคเหนือ โรงงาน โรงงาน 2,600,000 - โรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 91 โรง ได้รับการยืนขอรับรอง GI ต้ังแต่ระดับ 2 เป็นต้นไป ดังน้ี

GI ระดับ 2 จ านวน 71 โรง,  GI ระดับ 3 จ านวน  6 โรง,  GI ระดับ 4 จ านวน 14 โรง

- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงาน

- ด าเนินการย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 91 โรงงาน

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

- โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้รับการย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ในระดับท่ีสูงข้ึน ต้ังแต่ระดับ 2 เป็นตันไป จ านวน 91 โรงงาน

    2.1.7 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 90 โรงงาน -            2,800,000      2,600,000 2,600,000     100.00       ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 3 2,600,000 - ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉียงเหนือ จ านวน 20 จังหวัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี 

และจังหวัดอุบลราชธานี ครบตามเป้าหมาย 90 โรงงาน

- ด าเนินการลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการครบแล้ว 

90 โรงงาน

- ด าเนินการลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2 ตรวจติดตามผล
โดยเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.4950 ล้านบาท และกันเงิน งวด3 - 4  เป็นเงิน 1.1050 ล้านบาท

    2.18 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 โรงงาน 100 101 101.00 2,800,000      2,600,000 2,600,000     100.00       ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 4 โรงงาน โรงงาน 2,600,000 - โรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 101 โรง แบ่งเป็น ได้รับการย่ืนขอรับรอง GI ต้ังแต่ระดับ 2 

ภาคใต้และภาคตะวันออก เป็นต้นไป ดังน้ี

อยู่ระหว่างด าเนินการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

  

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  GI ระดับ 2 จ านวน 92 โรง,  GI ระดับ 4 จ านวน  7 โรง,  GI ระดับ 5 จ านวน  2 โรง
- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงาน
- ด าเนินการย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 101 โรงงาน
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ได้รับการย่ืนขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ในระดับท่ีสูงข้ึน ต้ังแต่ระดับ 2 เป็นตันไป จ านวน 101 โรงงาน

    2.1.9 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการ 100 ราย 100 103 103.00 3,600,000      3,420,000 3,420,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

ท่ีขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  ราย  ราย - ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 103 ราย แบ่งเป็น
GI ระดับ 3 จ านวน   2  โรง,  GI ระดับ 4 จ านวน  94  โรง,  GI ระดับ 5 จ านวน   7  โรง
- ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านการ'ตรวจประเมิน จ านวน 70 ราย ไม่เห็นชอบ 
1 ราย ไม่น าเสนอ 32 ราย
-ด าเนินการมอบโล่รางวัลให้กับโรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมิน 70ราย วันท่ี 5กย.62 สโมสรทหารบก 

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 76 จังหวัด 76 75 98.68 4,419,100      4,419,100     4,255,178.99 96.29 ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.) จังหวัด จังหวัด  - โดยเป็นผลเบิกจ่าย จ านวน 4.0407 ล้านบาท และกันเงิน จ านวน 0.2145 ล้านบาท

   2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 11,000,000   10,120,000   10,120,000   100.00      ผลการด าเนินงาน

ด้านอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม 30 โรง 30 โรง 30 โรง 10,120,000 -ด าเนินการจัดท า Infographic จ านวน 4 เร่ืองและส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เร่ือง
400 คน 400 คน 418 คน -ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับโรงงาน 500 เล่ม และเจ้าหน้าท่ี 200 เล่ม

- ก าหนดการจัดอบรมเก่ียวกับการใช้งานระบบให้แก่ จนท.อก. ในวันท่ี 4, 11 กันยายน 2562
ผู้เข้าอบรม จ านวน 67 คน
-ก าหนดการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่ จนท.กรอ. ในวันท่ี 13 กย.62 มีผู้เข้าอบรม 51คน
- จัดอบรมและเผยแพร่ผลการด าเนินงานวันท่ี 2 กย.62 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 418 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- สามารถตอบสนองประชาขนในการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐสู่ Gigital Government 
- เจ้าหน้าท่ีมีองค์ความรู้ในการพัฒนาและใช้ระบบฯ
- กระบวนการผลิตของ ผปก. มีความปลอดภัยลดความเส่ียงอุบัติเหตุ อุบัติภัยในกระบวนการผลิต
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

  

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย 20 โรง 20 โรง 20 โรง 100 6,000,000     5,400,000 5,400,000    100.00      ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรม 4.0 900 คน 900 คน 937 คน 5,400,000 - ด าเนินการอบรมสัมมนาเผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ า สารเคมี 
10 แบบ 10 แบบ 10 แบบ และก๊าซ เป้าหมาย 800 คน ภูมิภาค ละ 100-200 คน  

วันท่ี  5 กค.62  โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น, วันท่ี 25 กค.62  โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
วันท่ี 1 สค.62 โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี, วันท่ี 8 สค.62 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
วันท่ี 29 สค.62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, วันท่ี 6 กย.62 จังหวัดระยอง
วันท่ี 13 กันยาย 2562 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ท้ังส้ิน 813 คน
- ก าหนดการจัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินงานในวันท่ี 2 กย.62 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนช่ัน ผู้เข้าร่วมสัมมนา 124 คน 72 โรงงาน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- บุคลากรของโรงงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ า 
สารเคมี และก๊าซ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ Factory 4.0 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
-กรอ.สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาความปลอดภัยด้านอ่ืนๆ เช่น ระบบท าความเย็น ไฟฟ้าและอัคคีภัย

   2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 30 โรง 30 โรง 30 โรง 100 3,122,200     2,966,000 2,966,000 100.00 ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและร่างแบบตรวจสอบฯ

ในสภาวะท างาน 300 คน 300 คน 331 คน 2,966,000      ส าหรับผู้ประกอบการ และจัดพิมพ์จ านวน 500 เล่ม
800 เล่ม 800 เล่ม 800 เล่ม - ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการอนุญาตและก ากับดูแล

โรงงานและแบบตรวจสอบส าหรับ จนท. และจัดพิมพ์ จ านวน 300 เล่ม
- ก าหนดการจัดอบรมถ่ายทอดแนวทางการอนุญาตและก ากับดูแลโรงงานชีวภาพให้กับ จนท.อก.
วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรม 63 คน
- ก าหนดการจัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ให้กับ ผปก. ในวันท่ี 19,30 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าอบรม 153 คน
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการวันท่ี 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม
- กรอ.มีแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการอนุญาตและก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
นโยบาย Agenda :  A3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 100        2,430,500     2,336,300     2,336,300         100.00

ภาคอุตสาหกรรม 

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม

  3.1 จ้างท่ีปรึกษา โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษา 100 แห่ง 100 แห่ง 100 แห่ง 100 1,934,900        1,930,000 1,930,000     100.00         ผลการด าเนินงาน

วัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย 1,930,000 - ด าเนินการจัดท าส่ือการเรียนรู้ E-Learning เร่ืองการจ าแนกประเภทฯ เร่ืองคู่มือการเก็บรักษา

สารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550

ผลลัพธ์

- ยกระดับสถานท่ีจัดเก็บไปเป็นระดับท่ีสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง

- ส่ือการเรียนรู้ E-Learning เร่ืองคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550

- สามารถแสดงข้อมูลสถานท่ีเก็บรักษา รายละเอียดวัตถุอันตราย ด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) 

ในแผนท่ี บน Google Map

  3.2 การบริหารจัดการโครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บ 495,600           406,300       406,300       100.00         

รักษาวัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม 100        3,933,100     3,650,000     3,650,000 100.00 ผลการด าเนินงาน

   - โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุม 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 3,933,100        3,650,000 3,650,000     100.00         - ด าเนินการออกแบบรูปแบบการกรอกรายงานและโครงสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

การปนเป้ือนในดินและน้ าใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 300 คน 300 คน 351 คน 3,650,000 - ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์คุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และระบบ

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)

- ด าเนินการทดสอบการใช้ระบบ  (E-Report)

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

                      1 พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

- ก าหนดการอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับ จนท.อก. ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 111 คน
- ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ระบบ (E-Report) ส าหรับเจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการ 1,000 เล่ม
- ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ระบบ  (E-Report) ส าหรับผู้ดูแลระบบ จ านวน 20 เล่ม
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะทวินทางเวอร์ 
กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วม 125 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วมากข้ึน
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ง่ายทันต่อสถานการณ์

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 100 โรง 100 โรง 100 โรง 119.14 7,000,000       6,440,000 6,440,000 100 ผลการด าเนินงาน

300 คน 300 คน 375 คน 6,440,000 - ด าเนินการจัดท าคู่มือการฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบท าความเย็นท่ีใช้แอมโมเนีย จ านวน 500 เล่ม
2000 toe 2000 toe 2,648.26 toe - จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ วันท่ี 2 กย.62 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์
20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 105.024ล้านบาท  คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 253 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
- ยกระดับการใช้ระบบท าความเย็นเพ่ือการประหยัดพลังงาน พัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะ
ในการส ารวจบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกดีต่อการประหยัดพลังงาน
- สามารถประหยัดพลังานในระบบท าความเย็น 2,648.26 toe ต่อโครงการหรือ 
115,023,625.40 บาท ต่อโครงการ

6. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 72.5 42,953,200      42,780,700  42,780,700   100.00        

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
   เป็นกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ Factory 4.0
โดยด าเนินการจัดท าเป็น งบครุภัณฑ์ - ก่อสร้าง
ประกอบด้วย 4 รายการ
1.ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัด 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 100 6,600,000        6,550,000     6,550,000     100.00         ผลการด าเนินงาน
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ด าเนินการตรวจรับระบบแสดงผลมลพิษโรงงาน'แบบปัจจุบันชนิดความชัดสูง ประกอบด้วย

(1) จอแสดงผล จ านวน 1 จอ (2) ซอร์ฟแวร์ควบคุมจอแสดงผล (3) ชุดควบคุมจอแสดงผล
(4) กล้องวงจรปิด 1 ชุด  และ (5) อุปกรณ์รับส่งข้อมูลและควบคุมจอระยะไกล 1 ชุด
- ด าเนินการจัดหาพ้ืนท่ีในการติดต้ังจอแสดงผลได้แล้วท่ี สอจ.สมุทรปราการ และ บ.ทีพีไอ 
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 โพลีน จก. จังหวัดสระบุรี 
- ด าเนินการติดต้ังจอแสดงผล ระบบส่ือสาร ระบบไฟฟ้า
ผลลัพธ์
   มีระบบแสดงมลพิษโรงงานแบบปัจจุบันชนิดความชัดสูง เพ่ือใช้ในการเปิดเผยสถานการณ์
ระบายมลพิษของโรงงานต่อสาธารณชนประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบลดปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความน่าเช่ือถือ

2. รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 คัน 1 คัน 1 คัน 100 7,800,000        7,730,000     7,730,000     100.00         ผลการด าเนินงาน
พร้อมอุปกรณ์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี - ด าเนินการตรวจรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย

1. รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัด'คุณภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
2. เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 1 ชุด
3. เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายโรงงาน 1 ชุด
4. เครืองมือตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายโรงงาน 1 ชุด
5. อุปกรณ์ส าหรับควบคุม
6. จอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 จอ
ผลลัพธ์
   มีรถปฏัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน สามารถปฏิบัติงาน
ด้านตรวจวัดมลพิษอากาศ ด้านอุบัติภัย เหตร้องเรียน ทันต่อสถานการณ์ ลดความเสียหาย
และการสูญเสียด้านสุชภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม และสามารถใช้เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3. ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 1 ระบบ 90 15,152,500       15,100,000   15,100,000   100.00         ผลการด าเนินงาน
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ด าเนินการหว่างวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ด าเนินการจัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) 

- ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ด าเนินการพัฒนาและทดสอบระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย 
โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 13.59 ล้านบาท และกันเงิน 1.51 ล้านบาท

4. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรม  1 ศูนย์ 13,400,700       13,400,700   13,400,700   100.00         ผลการด าเนินงาน
ภาคเหนือ พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ  ต าบลวัดเกต อ าเภอ - งวดท่ี 3 ด าเนินการ งานฉาบปูน/ งานฝ้าเพดาน/ผนังโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุผนัง

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมาร์ทบอร์ด 2 ด้าน ผิวทรายล้างสีเทาเข้ม เม็ดหินเบอร์ 5 สีเทาเข้ม/ ผนังโครงคร่าวไม้เน้ือแข็ง

หมายเหตุ : วงเงินสัญญาจ้าง รวมเป็นเงิน 16.9900 ล้านบาท กรุไม้อัดหนา 6 มม.ปิดทับด้วยลามิเนตสีอ่อน/ผนังโครงคร่าว ไม้เน้ือแข็งกรุไม้อัดหนา 6 มม.

เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ปิดทับด้วยลามิเนตสีเข้ม/ ผนังกรุกระเบ้ืองเซรามิคสีเทา ขนาด 30x30 ซม.

ปี 2561   เป็นเงิน  3.5893 ล้านบาท กระเบ้ืองยางลายไม้สีเข้มขนาดไม่น้อยกว่า 150x900x3 มม.

ปี 2562   เป็นเงิน  13.4007 ล้านบาท - ประชุมตรวจรับงานงวดท่ี 3 ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2562

โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 0.8281 ล้านบาท และกันเงิน 12.5726  ล้านบาท

อยู่ระหว่างด าเนินการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางฯ

นโยบาย Agenda :  A2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของ 2,000 เคร่ือง 2,000 เคร่ือง 2,131 เคร่ือง 108.3 12,627,400    11,869,900 11,869,900   100.00        ผลการด าเนินงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 80 ราย 80 ราย 107 ราย 11,869,900    - ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงหรือเปล่ียนเคร่ืองจักร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน เป้าหมาย 2,000 เคร่ือง

ด าเนินการแล้ว 2,131 เคร่ือง จากโรงงาน 107 โรง

.- สถานประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

- จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ วันท่ี 12 กันยายน 2562 'ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน

ผลลัพธ์

- สถานประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน สามารถน ารายงานผลการปรับปรุง

เคร่ืองจักร หรือเปล่ียนใหม่ ไปประกอบการของสินเช่ือจากสถาบันการเงิน เพ่ือสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมติจิทัล

นโยบายรัฐบาล : ข้อท่ี 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบาย Agenda :  A5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

8. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ ดูแล 97.5 26,745,600      25,454,500   25,454,500    100.00

แบบดิจิทัล บนฐานข้อมูลหน่ึงเดียว

โดยด าเนินการจัดท าเป็น งบครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 4 รายการ 

1. ระบบการท านิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 4,276,400        3,933,000     3,933,000      100.00 ผลการด าเนินงาน

เคร่ืองจักรออนไลน์ แขวงทุ่งพญาไท 3,933,000       - สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการแก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 30 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะบาซา โฮเทล กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 113 ราย

- ด าเนินการจัดท าคู่มือผู้ดูแลระบบ (SystemManual) จ านวน 11 ชุด และ CD จ านวน 11 แผ่น  

- ด าเนินการจัดท าคู่มือผู้ใช้งาน (User Manual) จ านวน 11 ชุด และ CD  จ านวน 11 แผ่น  

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

  กรอ.สามารถอ านวยความสะดวกการให้บริการประขาขนในการท านิติกรรมหลังจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิฯ และการด าเนินการหลังจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิผ่านอินเตอร์เน็ต

2. ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100.00      6,892,000        6,545,500.00 6,545,500.00 100.00     ผลการด าเนินงาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6,545,500        - ด าเนินการพัฒนา ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงงานแบบอัตโนมัติ

- ด าเนินการทดสอบ ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงงานแบบอัตโนมัติ

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา วันท่ี 23,24,30 กันยายน 2562 จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน

แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม.
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

- ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ วันท่ี 12,13,20,25,26 กันยายน 2562 จ านวน 1 หลักสูตรๆ ละ 5 วัน 

- ด าเนินการจัดท าคู่มือผู้ใช้งาน จ านวน 10 เล่ม

- ด าเนินการจัดท าคู่มือผู้ดูแลระบบ จ านวน 10 เล่ม

- ด าเนินการส่งมอบโปรแกรม (Source Code) ของระบบท้ังหมดในรูปแบบ CD

โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 5.7110 ล้านบาท และกันเงิน 0.8346 ล้านบาท

3. ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 90.00        7,226,700        7,126,000     7,126,000      100.00     ผลการด าเนินงาน

แบบเบ็ดเสร็จ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7,126,000       - ด าเนินการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ด าเนินการทดสอบระบบการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ก าหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน

ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 6.4134 ล้านบาท และกันเงิน 0.7126 ล้านบาท

4. ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 8,350,500        7,850,000 7,850,000 100.00     ผลการด าเนินงาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7,850,000 -ด าเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

-ด าเนินการทดสอบระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อบรมการใช้งาน

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี กรอ.  วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน

- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์

- มีระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ

สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : R แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายรัฐบาล : ข้อท่ี 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบาย Agenda :  A 6 การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
9. โครงการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงานภายในประเทศและ 22 22 16 72.73    1,719,500     1,719,500    4,344,928    252.69 ผลการด าเนินงาน
สัมมนาภายนอกส าหรับเจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่าย โครงการ โครงการ โครงการ  เน่ืองจากเป็นรายการเบิกจ่ายในหมวด ค่าใช้สอย งบด าเนินงาน ซ่ึงสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้

และโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา - - - โดยมีกิจกรรมด าเนินการ ดังน้ี
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน 200 200 202 101.00 45,000         40,400         89.78 ครม.มีมติเห็นชอบในมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและยกระดับคุณภาพองค์กร ของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน กรอ. 

(กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน) จึงปรับแผนโครงการฝึกอบรมจากท่ีก าหนดไว้เดิม เป็น "โครงการฝึกอบรมข้าราชการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง


กับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม"  ในวันพฤหัสบดีท่ี 14กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม กรอ. (ห้อง 509) เวลา 9.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 202 คน 
(ผู้บริหาร13คน/สายงานหลัก16คน/ สายงานสนับสนุน 173คน) คิดเป็นร้อยละ 101ของกลุ่มเป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายอบรม แนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม กรอ. (ห้อง 509)  12,000 บาท

ค่าเช่าท่ีพัก อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 13 เม่ือวันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี 19,600 บาท

2. โครงการฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว 100 100 104 104.00 63,000         63,000         100  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO
45001  กรอ. จึงก าหนด

อนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 (Occupational จัดโครงการฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

Health and Safety Management Standard)

 (Occupational Health and Safety Management Standard) เพ่ือให้ความรู้ในการจัดท า

(กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน) มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001 และเพ่ือช้ีแจงราย
ละเอียดแนวทางในการน ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO

- - - 45001 ไปประยุกต์ใช้ในวันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 104 คน (ผู้บริหาร 1 คน/ สายงานหลัก 10 คน/ผู้ประกอบการกิจการ
- - - โรงงาน 93 คน) คิดเป็นร้อยละ 104 ของกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาองค์กร 37,200         37,200         100 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบ้ืองต้น

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Pre-Ceiling ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.63 โดยต้องทบทวนยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด ประจ าปี 2562 เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการจัดท าค าของบประมาณและต้องช้ีแจงและ/หรือสร้างความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562


4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อม 33,000         33,000         100  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ และข้อเสนอแนะการเปล่ียนแปลงในการปฏิรูปองค์การ 

เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี" 
 ปี 62 - 64 กรอ. จึงรวมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (โครงการท่ี 3  โครงการท่ี 4 และโครงการท่ี 5) ท่ีก าหนดไว้เดิม เป็นการจัดโครงการภายใต้ช่ือ
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ กรอ. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมณ 2562 และเตรียมการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2563"  ในวันพฤหัสบดีท่ี 
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์" 110,300       110,300       100 18 ถึงวันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอปากช่อง 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 113 คน 

(ผู้บริหาร 16 คน / สายงานหลัก 48 คน/ สายงานสนับสนุน 49 คน) คิดเป็นร้อยละ 94.17
ของกลุ่มเป้าหมาย

6. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2562
 42 42 42 100.00 109,200       109,200       100  เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปลูกฝังการเป็นข้าราชการ
(กลุ่มเป้าหมาย : 42 คน) ท่ีดี เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ท่ีจ าเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน
ในอนาคต และเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ ให้มีความรู้ในการถ่ายทอด และพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กรอ.จึงก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม กรอ.
(ห้อง 509) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายก 

กลุ่มเป้าหมาย 42 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
ณ ห้องประชุม กรอ. ช้ัน 5 (ห้อง 509) 

วันท่ี 30 เมย.62 จ านวน 58 คน (ผู้บริหาร 12คน/ สายงานหลัก 15คน/ สายงานสนับสนุน 30 คน / 
วิทยากร 1 คน) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จ านวน 46 คน (ผู้บริหาร 1 คน / สายงานหลัก 14 คน /
สายงานสนับสนุน 30 คน / วิทยากร 1 คน)
วันท่ี 2 - 3 พฤษภาคม 2562 จ านวน 35 คน (สายงานหลัก 9 คน / สายงานสนับสนุน 26 คน)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 เม่ือวันท่ี '23 - 25 มกราคม  2562
ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี 22,800 บาท

7. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน กรอ. เพ่ือพัฒนา 62,000         62,000         100 - เพ่ือส่งเสริมบุคลากร กรอ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการน าข้อมูลจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบ
สมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของภาพกราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในการออกแบบรายงานฐานข้อมูลขนาดใหญ่

กรอ. จึงก าหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 2 องค์ความรู้ คือ องค์ความรู้ท่ี 1 เร่ือง ความรู้ด้าน
คอมพิวแตอร์และเทคโนโลยีการออกแบบ Infograpic เชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพเพ่ือการน าเสนอ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

ผลงาน โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง"การออกแบบ Infographic เชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
เพ่ือการน าเสนอผลงาน" จ านวน 2 รุ่น ดังน้ี
 -รุ่นท่ี 1 วันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 (ห้อง 204) กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 40 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน (สายงานหลัก 23 คน/สายงานสนับสนุน 17คน) 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย

- รุ่นท่ี 2 วันท่ี 4 - 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 (ห้อง 204) กลุ่มเป้หมาย 
จ านวน 40 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย


องค์ความรู้ท่ี 2 เร่ือง การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย Hadoop และการออกแบบ

รายงานด้วย Tableau ก าหนดจัดในวันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กรอ. ช้ัน 5 
(ห้อง 509) เวลา 10.00 - 12.00 น.


8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การป้องกันผลประโยชน์ 100 100 113 113 32,600         32,300         99.08 ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี กรอ. มีความตระหนักและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ทับซ้อน" (กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน) ราชการตาม กฎ ระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้

เก่ียวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผล
ประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงเพ่ือส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชฐาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาแป็นแบบอย่างในการปรับใช้และ
ด ารงชีวิตให้มีความผาสุกอย่างแท้จริง จึงก าหนดจัดการบรรยาย หัวข้อ "การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน" ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและป้องกัน
การทุจริตใน กรอ. ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม กรอ. ช้ัน 5 (ห้อง 509) 
มีผู้เข้าฟังการบรรยาย จ านวน 113 คน (ผู้บริหาร 1 คน / สายงานหลัก 23 คน / สายงานสนับสนุน 
87 คน) คิดเป็นร้อยละ 113 ของกลุ่มเป้าหมาย

9. โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีกับการท างานยุค 
 165,800       165,800       100 -เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของ กรอ. เร่งปรับตัวให้สามารถก้าวทนการเปล่ียนแปลง
Industry 4.0 (Powerful of DIW) ภาคอุตสาหกรรมรองรับการเข้าสู่ Industry 4.0 ตลอดจนการปรับทัศนคติ กรอบความคิดและทักษะ

เพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่การท างานโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงก าหนดจัดโครงการ
สัมมนาพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีกับการท างานยุค Industry 4.0 (Powerful of DIW) ข้ึน จ านวน 2 รุ่น 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 50 คน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟฟอริน กรุงเทพฯ ดังน้ี

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 16 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 52 คน (สายงานหลัก 25 คน / 
สายงานสนับสนุน 20 คน / ผู้ประสานงาน 4 คน / วิทยากร 3 คน)


รุ่นท่ี 2 วันท่ี 18 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน (สายงานหลัก 19 คน 
/ สายงานสนับสนุน 26 คน / ผู้ประสานงาน 
2 คน / วิทยากร 3 คน)
 ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2562 จังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี 2 - 3 
พฤษภาคม 2562 (โครงการท่ี 6)
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10.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กรอ. หลyกสูตร 141,000       63,000         44.68 - เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้างานหรือผู้บริหารหน่วยงานให้มีลักษณะ
บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership) พร้อมต่อการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงเพ่ือเป็นแบบอย่างและขับเคล่ือนผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
(กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน) ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาและเป้าหมายขององค์กรได้ จึงต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

อีกท้ังยังต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริการ "คน" เข้าใจหลักจิตวิทยาในการบริหาร มีทัศนคติ
เชิงบวก มีทักษะการสร้สงแรงจูงใจ สร้างความผูกพัน บรรยากาศท่ีดีในการท างาน จึงก าหนด
จัดโครงการดังกล่าวข้ึน ในวันพุธท่ี 31 กค. 2562 ณ โรงงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กทม.

11.โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 35 35 37 105.71 62,300         62,300         100  -เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรม สามารถปฏิบีติตามกฎหมาย
ด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน ภารกิจหลักและรูปแบบการให้บริการ
(กลุ่มเป้าหมาย : 35 คน) ของกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานจึงก าหนด

จัดฝึกอบรมข้ึน เม่ือวันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

12.โครงการอบรมสัมมนาเร่ือง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 33,600         19,400         57.74 - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี กรอ. มีความเข้าใจเก่ียวกับร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....(ปรับรุง 
2535 (ฉบับท่ี ... ) พ.ศ. ....... พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535) และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวไป
 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่าย) เตรียมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ จึงก าหนดจัด

โครงการฝึกอบรม เพ่ือช้ีแจง พ.ร.บ. (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ข้ึน ณ ห้องประชุม กรอ.
(ห้อง 509) จ านวน 3 รุ่น ดังน้ี
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 140 คน
มีผู้เข้ารับการอบรม 127 คน
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน
มีผู้เข้ารับการอบรม 75 คน
รุ่นท่ี 3 วันท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน
มีผู้เข้ารับการอบรม 76 คน

13.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูล 101,600       101,600       100 - กรอ.ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศ ตามนโยบาย อก.ท่ีจะท าให้ข้อมูลโรงงานมีความเป็นหน่ึงเดียว โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์กรปกครอง ด้านโรงงานอุตสหกรรม คือ"ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม" ประกอบด้วย การพิจารณา
ส่วนท้องถ่ิน อนุญาต การก ากับดูแลโรงงาน การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้าง

ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี กรอ. สอจ. และอปท. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ 
รวมถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้ข้อมูล/สารสนเทศมีความถูกต้อง สอดคล้องและ
เป็นปัจจุบัน และท่ีส าคัญผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเรียกใช้งาน และสามารถน าข้อมูล/สารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงก าหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้ึน ณ
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง 204) จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 25 คน ดังน้ี
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม 32, 31 คน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2562  มีผู้เข้ารับการอบรม 33, 29 คน
รุ่นท่ี 3 วันท่ี 2 - 3 กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม 19, 13 คน
รุ่นท่ี 4 วันท่ี 9 - 10 กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม 26, 25 คน

14. โครงการฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ 40 40 29 72.5 72,900         72,900         100 - เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ด้านสารสนเทศเพ่ือรองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ
(กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน) ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศในยุคดิดิจัล


รวมถึงนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน ระบบสารสนเทศ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมข้ึน 
ในวันท่ี 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 29 คน (ผู้บริหาร 1 คน/สายงานหลัก 2 คน สายงานสนับสนุน 26 คน) 


คิดเป็นร้อยละ 72.5 ของกลุ่มเป้าหมาย

15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาบุคลากร 45,500         45,410         99.80 - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรอ. มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับนวัตกรรมดิจิทัล
 สารสนเทศให้ก้าวทันในยุคปัจจุบัน พร้อมสามารถปฏิบัติงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มเป้าหมาย : 25 คน) อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจึงก าหนดจัดการฝึกอบรมข้ึน

ในวันท่ี 19, 20 พฤศจิกายน 2561 และวันท่ี 26, 27 พย.61 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1
(ห้อง 204) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี
วันท่ี 19 พย.61 จ านวน 25 คน (สายงานหลัก 2 คน/สายงานสนับสนุน 21 คน/วิทยากร 2 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
วันท่ี 20 พย.61 จ านวน 25 คน (สายงานหลัก 2 คน /สายงานสนับสนุน 21 คน / วิทยากร 2 คน)
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
วันท่ี 26 พย.61 จ านวน 24 คน (สายงานหลัก 3 คน/สายงานสนับสนุน 19 คน/วิทยากร 2 คน)
คิดเป็นร้อยละ 96 ของกลุ่มเป้าหมาย
วันท่ี 27 พย.61 จ านวน 26 คน (สายงานหลัก 2 คน /สายงานสนับสนุน 22 คน / วิทยากร 2 คน)
คิดเป็นร้อยละ 104 ของกลุ่มเป้าหมาย
 - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการด้านสารสนเทศ ภายใต้ พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.จดทะเบียน
เคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

16.โครงการฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 100 100 143 143 30,200         30,200         100 - เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศภายใต้ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ด้านสารสนเทศของ กรอ. อาทิ เช่น การขอใช้พ้ืนท่ี Server ส าหรับการพัฒนาระบบ การใช้ระบบ
พ.ร.บ.จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 และ แจ้งเตือนเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ ของ กรอ. ให้มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างดีย่ิง อันจะน ามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสารสนเทศ จึงก าหนดจัดการฝึก
(กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน) อบรมข้ึน ในวันท่ี 21 มีค.62 ณ ห้องประชุม กรอ. (ห้อง 509) มีผู้เข้ารัการอบรมจ านวน 143 คน

(ผู้บริหาร 2 คน/สายงานหลัก 45 คน/สายงานสนับสนุน 96 คน) คิดเป็นร้อยละ 143 

ของกลุ่มเป้าหมาย
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : �  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน R  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

นโยบาย Agenda :  A3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

                       3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นกาใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 101.38      37,529,600     35,973,640     35,674,300 99.17
    10.1 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี 425 โรงงาน 425 โรงงาน 431 โรงงาน 101.41 8,254,900       7,950,000      7,697,600      96.83 ผลการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน CSR Beginner(380) 7,650,000          กลุ่ม CSR-Beginner เป้าหมาย 380 โรงงาน โรงงานเข้าร่วม 385 โรงงาน
(CSR Beginner and CSR-DIW) CSR DIW(45)    กลุ่ม CSR-DIW เป้าหมาย 45 โรงงาน โรงงานเข้าร่วม 46 โรงงาน

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม - ด าเนินการทวนสอบกลุ่ม CSR-Beginner แบ่งเป็น กลุ่ม1) 335 โรงงาน กลุ่ม2) 50 โรงงาน

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 7,954,900        7,650,000       7,650,000       100.00 - ด าเนินการทวนสอบกลุ่ม CSR-DIW 46 โรงงาน 
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน 7650000 - สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร วันท่ี 23 

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 300,000          300,000         47,600.00       15.87 กันยายน 2562 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร วันท่ี 23 กันยายน 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 1,000 กว่าคน
ผลลัพธ์
- มีคู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กรอ. CSR-DIW จ านวน 500 ชุด และ
คู่มือแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ CSR-DIW จ านวน 500 ชุด
- โรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-Beginner  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 310 โรงงาน 
จากโรงงานเข้าร่วม 385 โรงงาน
- โรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จ านวน 43 โรงงาน 
จากโรงงานเข้าร่วม 46 โรงงาน
- มีฐานข้อมูล CSR-DIW ท่ีเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไปได้

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   10.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียน ยกระดับ ยกระดับ ยกระดับ 105.41 6,943,535       6,602,800      6,572,300      99.54        ผลการด าเนินงาน

ทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม185 โรงงาน/ 185 โรงงาน/ 205 โรงงาน/ 6,484,000       - ด าเนินการให้ค าแนะน าเชิงลึก คร้ังท่ี 1 เพ่ือยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรมเชิงนิเวศ 
ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพ้ืนท่ี ประเมิน ประเมิน ประเมิน ระดับ 2 และ 3 ด าเนินการครบแล้ว จ านวน 205 โรงงาน
เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ 16 โรงงาน 16 โรงงาน 16 โรงงาน - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผล คร้ังท่ี 2 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจติดตามประเมินผลการปรับปรุง จ านวน 16 โรงงาน

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม - ด าเนินการจัดท าใบประกาศ และมอบให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 205 โรงงาน

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูล 6,824,735        6,484,000 6,484,000       100.00 ทางไปรษณีย์
เพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ฯลฯ ผลลัพธ์

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 118,800          118,800         88,300.00       74.33 - โรงงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา ECO ตามตัวช้ีวัด
ในระดับท่ี 2 และ 3
- โรงงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการยกระดับจ านวน 205 โรงงาน และผ่านการประเมินผล
จ านวน 16 โรงงาน 
- ECO CENTER มีฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวชัวัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   10.3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียน ยกระดับ ยกระดับ ยกระดับ 101.47 6,506,065 6,170,450 6,155,200 99.75 ผลการด าเนินงาน

ทรัพยากรร่วมกัน(RECP)และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม 102 โรงงาน/ 102 โรงงาน/ 105 โรงงาน/ - ด าเนินการให้ค าแนะน าเชิงลึก คร้ังท่ี 1 เพ่ือยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรมเชิงนิเวศ 
ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพ้ืนท่ี ประเมิน ประเมิน ประเมิน ระดับ 2 และ 3 ด าเนินการครบแล้ว จ านวน 105 โรงงาน

เป้าหมาย(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 16 โรงงาน 16 โรงงาน 16 โรงงาน - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผล คร้ังท่ี 2 

ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจติดตามประเมินผลการปรับปรุง จ านวน 16 โรงงาน

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม - ด าเนินการจัดท าใบประกาศ และมอบให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 105 โรงงาน

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูล 6,335,615        6,000,000 6,000,000 100.00 ทางไปรษณีย์
เพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ฯลฯ ผลลัพธ์

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 170,450          170,450         155,200.00     91.05 - โรงงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา ECO ตามตัวช้ีวัด
ในระดับท่ี 2 และ 3
- โรงงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการยกระดับจ านวน 105 โรงงาน และผ่านการประเมินผล
จ านวน 16 โรงงาน 
- ECO CENTER มีฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวชัวัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   10.4 โครงการขับเคล่ือนและประเมินผลการด าเนินการ ผลประเมิน ผลประเมิน ผลประเมิน 100 1,850,400       1,786,590      1,785,400      99.93 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมือง 15 จังหวัด 15 จังหวัด 15 จังหวัด - ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการศึกษาและผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี จ านวน1,000 เล่ม
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี - ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการบูรณาการเพ่ือด าเนินการโครงการโมเดลธุรกิจ 
นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จ านวน 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี ท้ังแผนระยะส้ัน กลาง ยาว
นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) - ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม ผลลัพธ์
  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการขับเคล่ือนและประเมินผล 1,513,810        1,450,000       1,450,000       100.00       1. มีทิศทางและแนวทางการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีเอกภาพ
การด าเนินการ ฯลฯ 2. เห็นประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินโครงการโมเดลธุรกิจ
  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 336,590          336,590         335,400         99.65         3. แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้รับการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย ในปี 2569
   10.5 โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่าย แผนงานการ แผนงานการ แผนงานการ 100 7,568,550       7,250,000 7,250,000 100.00      ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม 7,250,000 - ก าหนดการจัดประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตามการด าเนินงานของเครือข่าย 
(สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น 15 จังหวัด 15 จังหวัด 15 จังหวัด และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตร จ านวน 4 คร้ัง 
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน/คร้ัง ดังน้ี
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม คร้ังท่ี 1 วันท่ี 1 2 สค.62 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 64 คน
และปทุมธานี) คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5-6 สค.62 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ านวน 62 คน

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 8-9 สค.62 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน53คน
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 19-20  สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ านวน 92 คน
- อบรม "กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการติดตาม
การด าเนินงานโครงการฯ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
- ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์
 (1) มีฐานข้อมูลผู้ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (2) มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วม
 (3) มีกิจกรรมท่ีประชาขนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน (4) เครือข่ายมีความเข้าใจกระบวนการ
 ด าเนินงานมากข้ึน  และ (5) ประชาชนมีความรู้เร่ืองการพัฒนาเมืองฯ มากข้ึน

   10.6 โครงการทวนสอบและประเมินผลเมือง ผลทวนสอบ ผลทวนสอบ ผลทวนสอบ 100 6,406,150       6,213,800      6,213,800      100.00 ผลการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือข่าย 15 จังหวัด 15 จังหวัด 15 จังหวัด 6,213,800 - ด าเนินการทวนสอบฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินตามตัวช้ีวัด 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี 18 พ้ืนท่ี - ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และปรับปรงุเว็บไซต์
(สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น - ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม ในรูปแบบ
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร Infographic และส่ือประชาสัมพันธ์
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) - จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันท่ี 5 กันยายน 2562 

- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร วันท่ี 24 

กันยายน 2562  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวช่ัน กรุเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 204 คน
ผลลัพธ์
- มีคู่มือการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเกณฑ์ตัวช้ีวัดฯ
- Eco Network / คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจระบบการตรวจประเมินฯ มากย่ิงช้ึน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ มีศักยภาพเป็นท่ียอมรับ
- พ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการติดตามและตรวจประเมินฯ จ านวน 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี ผลการ
ทวนสอบและประเมินผล ผ่านระดับ 4 จ านวน 1 จังหวัด ผ่านระดับ 2 จ านวน 14 จังหวัด

11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล 20 โรงงาน 20 โรงงาน 21 โรงงาน 105 3,164,400       3,000,000 1,980,000      66.00        ผลการด าเนินงาน
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . 3,000,000 - ด าเนินการจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ฯ จ านวน 50 ชุด

- ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์  จ านวน 30 เล่ม
- ด าเนินการจัดท าวีดีทัศน์ผลการด าเนินงานโครงการ
- จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการและมอบรางวัลโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์ 
วันท่ี 10 กันยายน 2562 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 52 คน
- จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานส าหรับผู้บริหาร
โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1.98 ล้านบาท และกันเงินงวดท่ี 3-4  เป็นเงิน 1.02 ล้านบาท
ผลลัพธ์
  โรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน

12. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ 85 โรงงาน 85 โรงงาน 86 โรงงาน 101.18 4,834,400       4,592,000      4,592,000      100.00 ผลการด าเนินงาน
ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 4,592,000       - โรงงานเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 85 โรงงานประกอบด้วย รายใหม่ 51 โรงงาน 

รายเดิม 34 โรงงาน
- ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ ส าหรับโรงงานรายเดิมและรายใหม่
- สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานท่ีผ่านหลักเกณฑ์ เพ่ือรับรางวัล รวม 86 โรงงาน ดังน้ี
Glod Plus จ านวน 1 โรง เหรียญทอง จ านวน 34 โรง
เหรียญเงิน จ านวน 13 โรง เหรียญทองแดง จ านวน 9 โรง
ชมเชย จ านวน 5 รางวัล ใบประกาศ จ านวน 24 โรง
- อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานท่ีได้รับตราสัญลักษณ์ จ านวน 100 เล่ม 
พร้อม CD 20 แผ่น
- อยู่ระหว่างจัดท าวิดีทัศน์เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน
- ก าหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผละการด าเนินงานโครงการและมอบรางวัล วันท่ี 25 ตุลาคม 
2562 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ
โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 3.4210 ล้านบาท และกันเงินงวดท่ี 4 เป็นเงิน 1.171 ล้านบาท

13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 2,821,700       2,720,000      2,720,000      100.00      ผลการด าเนินงาน
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2,720,000       - ด าเนินการปรับปรุงระบบการรับค าขอ (สก.10/สก.12) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ท้ังในส่วนของผู้บ าบัดและก าจัด และ จนท.กกอ.
- ด าเนินการพัฒนาระบบการพิจารณาให้การรับรอง (สก.11/สก.13)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ด าเนินการพัฒนาระบบติดตามและเผยแพร่ผลการพิจารณาให้การรับรอง  (สก.11/สก.13)
 และระบบการส่งรายงานสมดุลมวลสาร (สก.14)
- ด าเนินการปรับปรุงระบบ E-manifest 
- ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับผู้ประกอบการ/จนท.ผู้ใช้/ผู้ดูแลระบบ เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์กรอ.
- ด าเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานส าหรับ จนท.กรอ.วันท่ี 16กันยายน 2562 จ านวน 23 คน  
- ด าเนินการฝึกอบรมผู้ใข้งานในส่วนของผู้ก่อก าเนิดและผู้รับบ าบัด/ก าจัด วันท่ี 19 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรม 115 คน
ผลลัพธ์
  ระบบท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง เจ้าหน้าท่ีสามารถอนุญาต ตรวจสอบและก ากับดูแล
ด้านกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

14. โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานท่ีขาด 9,000 ราย 9,000 ราย 9,132 ราย 101.47 12,771,300     12,000,000 12,000,000    100.00 ผลการด าเนินงาน
การจัดการกากอุตสาหกรรม 12,000,000 - ด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามโรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกาก 

อย่างถูกต้อง (สก.1/สก.2) ในระยะท่ี 1 และ 2 ครอบคลุมท้ัง 6 ภูมิภาค 
เป้าหมาย 9,000 โรงงาน ด าเนินการแล้ว 9,132 โรงงาน (ณ 17 กย.62)
- ด าเนินการสัมมนา/ประชุม'กลุ่มย่อย เป้าหมาย 1,200 คน ไม่น้อยกว่า 600 โรงงาน
ด าเนินการแล้ว 1,602 คน 1,127 โรงงาน
ผลลัพธ์
   โรงงานเป้าหมาย จ านวน 9,132 โรง สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ลดปัญหาการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม

15. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ 50 โรงงาน 50 โรงงาน 50 โรงงาน 100 4,768,700       4,450,000 4,450,000 100.00 ผลการด าเนินงาน
กากของเสีย 4,450,000       - โรงงานเข้าร่วมโครงการ 50 โรงงาน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4 โรงงาน กลุ่มฯการท่องเท่ียวสุขภาพ 2 โรงงาน กลุ่มฯ
การแพทย์ 1 โรงงาน กลุ่มฯแปรรูปอาหาร 21 โรงงาน กลุ่มฯ ดิจิทัล 1 โรงงาน 
กลุ่มฯยานยนต์ 9 โรงงาน กลุ่มฯโลจิสติกส์ 2 โรงงาน กลุ่มฯหุ่นยนต์และแขนกล
3 โรงงาน กลุ่มฯอิเล็กทรอนิกส์ 7 โรงงาน
- สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และมอบรางวัล Zero Waste Achievement Awardes
และรางวัล Zero Waste Achievement วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ สโมสารทหารบก
- เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการผ่านเว็ป กรอ.
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผู้บริหาร
ผลลัพธ์
  โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดการเกิดกากอุตสาหกรรม หรือมีการน ากาก
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดการฝังกลบ ปลดปล่อยคาร์บอนต่ า
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (3) 4 4.2  - P 28,516,200      28,516,200        27,265,063      95.61    

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation 2 2 (3) 4 4.2  - P 30,000,000      30,000,000        25,402,802      84.68    

    Center : ITC)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 2 (3) 1 1.1  - P 10,630,000      10,630,000        10,493,819      98.72

4. ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.1  - P 43,928,400      43,928,400        40,465,799      92.12

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 2 (3) 1 1.1  - P 7,900,400        7,900,400         7,894,226        99.92    

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร 2 2 (3) 1 1.1  - P 58,472,700      58,472,700        55,490,849      94.90

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 2 2 (7) 1 1.1  - P 54,907,800      54,907,800        52,808,705      96.18

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการ 2 2 (7) 1 1.1  - P 102,974,000    102,974,000      93,488,515      90.79

    ของตลาด

9. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 2 (7) 1 1.1  - P 39,190,000      39,190,000        39,189,041      100.00  

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน 2 2 (7) 1 1.1  - P 28,080,000      28,080,000        28,080,000      100      

     การตรวจรับรองฮาลาล

11. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 (7) 1 1.1  - P 93,140,000      93,140,000        89,412,476      96.00    

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 2 (7) 1 1.1  - P 40,000,000      40,000,000        39,961,492      99.90

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME 2 2 (7) 1 1.1  - P 17,527,900      17,527,900        17,409,532      99.32

     และโกลบอล SME

14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2 (7) 1 1.1  - P 45,600,000      45,600,000        45,567,957      99.93

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 2 2 (7) 1 1.1  - P 18,121,100      18,121,100        16,702,985      92.17

16. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME 2 2 (7) 4 4.2  - P 20,000,000      20,000,000        19,073,070      95.37

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 2 2 (7) 4 4.2  - P 21,090,000      21,090,000        21,086,257      99.98

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร
ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร
ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME 2 2 (7) 4 4.2  - P 9,570,100        9,570,100         8,979,931        93.83

19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง 2 2 (7) 1 1.1  -  - 11,400,000      11,400,000        11,204,559      98.29

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเข้าสู่ SME 4.0 2 2 (7) 1 1.1  - P 13,680,000      13,680,000        13,161,329      96.21

21. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 2 2 (7) 1 1.1  - P 6,536,000        6,536,000         6,446,213        98.63

22. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2 2 (10) 1 1.1  - P 37,959,000      37,959,000        36,834,729      97.04

     และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

23. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 2 2 (12) 1 1.1  - P 8,950,200        8,950,200         8,950,200        100.00  

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ 2 2 (16) 1 1.1  - P 8,000,000        8,000,000         7,999,999        100.00

25. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 2 2 (16) 1 1.1  - P 9,000,000        9,000,000         8,999,992        100.00

26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 (16) 1 1.1  - P 4,800,000        4,800,000         4,799,997        100.00

     ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด 

27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (16) 1 1.5  - P 20,770,000      20,770,000        20,647,377      99.41

28. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 2 2 (16) 4 4.2  - P 13,028,000      13,028,000        12,461,187      95.65    

29. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (16) 4 4.2  - P 14,000,000      14,000,000        13,438,540      95.99

30. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี 2 2 (16) 1 1.2  - P 3,672,800        3,672,800         3,672,800        100.00

     3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

31. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา 2 2 (16) 1 1.1  - P 5,100,000        5,100,000         5,100,000        100.00

32. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม 2 2 (16) 1 1.1  - P 3,000,000        3,000,000         3,000,000        100.00  

33. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล 2 2 (18) 1 1.1  - P 14,217,700      14,217,700        14,194,958      99.84

     หน่ึงผลิตภัณฑ์

รวมท้ังส้ิน 843,762,300   843,762,300     809,684,401   95.96   
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

นโยบาย Agenda :  A1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                             4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

                        4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง 8 กลุ่ม 8 8 100.00 28,516,200     28,516,200    27,265,063   95.61 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่ม กลุ่ม  - ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดพันธมิตร

ทางธุรกิจ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสร้างความ

เข้มแข็งของ Value Chain และน าไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 8 กลุ่ม

ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจ านวนวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน อย่างใดอย่างหน่ึง

  - ลดการสูญเสียลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

  - ลดต้นทุนลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6

  - มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 300 คน 300 309 103.00 30,000,000     30,000,000    25,402,802   84.68 ผลการด าเนินงาน

(Industry Transformation Center : ITC) คน คน  - ขยายการบริการของศูนย์ ITC สู่ภูมิภาค เพ่ือสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย พร้อมฝึกอบรม สัมมนา 

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะในกลไกของ ITC ให้กับผู้ประกอบการ และบุคลากรท่ีสนใจ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 309 คน

ผลลัพธ์ 

  - ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 110 กิจการ 110 110 100.00 10,630,000     10,630,000    10,493,819   98.72 ผลการด าเนินงาน

220 คน 220 254 115.45  - พัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนโดยการให้ค าปรึกษา

แนะน าเชิงลึกด้านการเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงและพัฒนากระบวนการผลิต

และผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง

ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 110 กิจการ 254 คน

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 1. ต้นทุนลดลงร้อยละ 6 

หรือ 2. ของเสียลดลงร้อยละ 3  หรือ 3. ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เป็นต้น 

4. ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการ 220 กิจการ 220 228 103.64 43,928,400     43,928,400    40,465,799   92.12 ผลการด าเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 440 คน 440 476 108.18  - พัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการใช้

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายในสถานประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด าเนินการแล้วเสร็จ 228 กิจการ 476 คน 

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 1. ต้นทุนลดลงร้อยละ 6 

หรือ 2. ของเสียลดลงร้อยละ 3  หรือ 3. ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เป็นต้น 

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 80 กิจการ 80 80 100.00 7,900,400       7,900,400      7,894,226    99.92 ผลการด าเนินงาน

อัจฉริยะ 160 คน 160 160 100.00 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ

สถานประกอบการ โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ

ได้รับการผ่านการประเมินมาตรฐานเบ้ืองต้น ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมมีองค์ความรู้ ทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน

และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ ด าเนินการแล้วเสร็จ 80 กิจการ 160 คน 

ผลลัพธ์

1) ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเพ่ิม

ผลิตภาพ มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 1. ต้นทุนลดลงร้อยละ 6  หรือ 2. ของเสียลดลงร้อยละ 3 

หรือ 3. ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เป็นต้น 

2) สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมผ่านการประเมินมาตรฐานเบ้ืองต้น
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 40 กิจการ 40 40 100 58,472,700     58,472,700    55,490,849   94.90 ผลการด าเนินงาน

และสุขภาพครบวงจร 80 คน 80 90 100  - พัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยการ

26 ผลิตภัณฑ์ 26 26 100 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านมาตรฐานส าคัญในอุตสาหกรรมการแพทย์สุขภาพและพัฒนา

ผู้ประกอบการ บุคลากร ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับ

การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี 

และน านวัตกรรม งานวิจัยต่อยอดในการประกอบการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 40 กิจการ 

90 คน 26 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเพ่ิม

    ผลิตภาพมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 1. ต้นทุนลดลงร้อยละ 6 หรือ 2. ของเสียลดลงร้อยละ 3 

    หรือ 3. ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เป็นต้น 

2. สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมมีความพร้อมในการย่ืนขอรับรองตามมาตรฐานสากล

3. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

    ได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30

4. ผู้ประกอบการและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ทักษะฝีมือในด้านการผลิตและเทคโนโลยี

    ด้านต่างๆ ตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                             4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

                    4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 905 คน 905 924 100.00 54,907,800     54,907,800    52,808,705   96.18 ผลการด าเนินงาน

ชุมชน 535 ราย 535 535 100.00

7.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 215 คน 215 217 100.00 1. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ด าเนินการพัฒนาทักษะการผลิต อาทิ การฟอกย้อมมัดหม่ีไหม

ฝ้าย ย้อมด้วยสีธรรมชาติ การท าผ้าหมักโคลน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับราษฎรในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 217 คน

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 690 คน 690 707 100.00 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในการด าเนินธุรกิจ ด้านการผลิต

535 ราย 535 535 100.00 การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 707 คน 534 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ราย

ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน โดยก าหนดจากตัวช้ีวัดใด

     ตัวช้ีวัดหน่ึง ได้แก่ (1) การลดของเสีย ร้อยละ 3 (2) การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 6

     (3) ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  (4)  เพ่ิมมูลค่ายอดขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

2. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

4. ผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้มีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,300 ราย 1,300      1,335       102.69    102,974,000    102,974,000   93,488,515   90.79 ผลการด าเนินงาน

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 1,300 1,300      1,355       104.23     - พัฒนาผู้ประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบูรณาการน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและ

ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น รองรับ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น

ของแต่ละหมู่บ้านและสอดคล้องตามแนวโน้มความต้องการของตลาดสากล

ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,335 ราย 1,355 ผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ 

1. กลุ่มเป้าหมาย ท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9

2. กลุ่มเป้าหมาย มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

9. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 50 กิจการ 50 51 102.00    39,190,000     39,190,000    39,189,041   100.00 ผลการด าเนินงาน

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1,300 คน 1,300 1,429 109.92  - พัฒนาทักษะความสามารถด้านการวางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และเสริมสร้าง

องค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการใหม่รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพ

ของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน ด าเนินการแล้วเสร็จ 51กิจการ 1,429คน

ผลลัพธ์  ร้อยละ 15 ของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดต้ังธุรกิจ

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 100 กิจการ 100 100 100 28,080,000     28,080,000    28,080,000   100.00 ผลการด าเนินงาน

และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 1,600 คน 1,600 1600 100.00  - พัฒนาบุคลากรท้ังในภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี

และการรับรองตามหลักการศาสนบัญญัติอิสลาม การบูรณาการระบบฮาลาลกับมาตรฐานสากล 

Halal-GMP, Halal-HACCP และพัฒนาศักยภาพคณะผู้ตรวจฮาลาล และเจ้าหน้าท่ีฮาลาล

ประจ าส านักงาน ด้านการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด าเนินการแล้วเสร็จ 100 กิจการ 1,600 คน

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการรับรองฮาลาล

11. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ 775 กิจการ 775 776 100.13    93,140,000     93,140,000    89,412,476   96.00 ผลการด าเนินงาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม -           - พัฒนาผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ ให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

สู่ระดับสากล มีการพัฒนาสินค้าให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผสาน

กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดท้ังการน าเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีไปพัฒนาการแปรรูปเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิก

และอุตสาหกรรมเช่ือมโยงของไทยในยุคทศวรรษใหม่ให้เข้าสู่ยุคของการเปล่ียนผ่านเป็น Advanced

Ceramics  ด้วยการใช้นวัตกรรม มาตรฐาน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ด าเนินการแล้วเสร็จ 776 กิจการ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 80 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนโดยก าหนดจากตัวช้ีวัด
    ใดตัวช้ีวัดหน่ึง ได้แก่  (1) การลดของเสีย ร้อยละ 3  (2) การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 6
    (3) เพ่ิมมูลค่ายอดขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม 270 กิจการ 270 303 112.22    40,000,000     40,000,000    39,961,492   99.90 ผลการด าเนินงาน
สร้างสรรค์ 500 คน 500 535 107.00  - ด าเนินงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial  Design Center :Thai-IDC) 

270ผลิตภัณฑ์ 270 273 101.11    ซ่ึงจัดให้ความรู้ แนวโน้มแฟช่ันเทรนด์ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง
พัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟช่ัน อุตสาหกรรมธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์ บุคลากร
ด้านการออกแบบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 303 กิจการ 535 คน 273 ผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 65 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สามารถเพ่ิมมูลค่ายอดขาย
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9
2. ร้อยละ 5 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ30

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ 3,000 คน 3,000 3,038 101.27 17,527,900     17,527,900    17,409,532   99.32 ผลการด าเนินงาน

การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME  - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันระดับสากล ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล ในการขับเคล่ือนธุรกิจ 
ผ่านการถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับผลิตภาพเทคโนโลยีนัวตรกรรม การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าถึงตลาดสากล การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการเป้าหมาย ด าเนินการแล้วเสร็จ 3,038 คน 
ผลลัพธ์  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพในพัฒนาเชิงนวัตกรรม

ยกระดับสู่สากล ท าให้มีรายได้และผลิตภาพเพ่ิมข้ึน
14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยี 400 กิจการ 400 401 100.25    45,600,000     45,600,000    45,567,957   99.93     ผลการด าเนินงาน

ดิจิทัล  - พัฒนาสถานประกอบการให้มีการใช้ระบบดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือ 
ในกระบวนการผลิตโดยการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลเบ้ืองต้นให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ
มีการส ารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัยสถานประกอบการพร้อมเลือกระบบซอฟแวร์ท่ีเหมาะสมกับ
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในสถานประกอบการน้ัน ๆ โดยติดต้ังและทดลองใช้งานซอฟแวร์ 1 ปี พร้อมท้ัง
เก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือติดตามการท างานของระบบซอฟแวร์ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จ 401 กิจการ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์  ร้อยละ 65 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตัวช้ีวัดใด

ตัวช้ีวัดหน่ึง  ได้แก่ (1) การลดของเสีย ร้อยละ 3 (2) การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 6

(3) เพ่ิมมูลค่ายอดขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME 280 กิจการ 280 กิจการ 280 กิจการ 100.00    18,121,100     18,121,100    16,702,985   92.17 ผลการด าเนินงาน

และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 14 กลุ่ม 14 14 100.00  - ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความร่วมมือในการพัฒนา

การรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนแนวคิดกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ การพัฒนาสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 กลุ่ม
ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน โดยก าหนด

จากตัวช้ีวัดใดตัวช้ีวัดหน่ึงได้แก่ (1) การลดของเสีย ร้อยละ 3 (2) การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 6

(3) เพ่ิมมูลค่ายอดขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 (4) เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ

16. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สนับสนุน 8,000 ราย 8,000 9,097 113.71    20,000,000     20,000,000    19,073,070   95.37 ผลการด าเนินงาน

และช่วยเหลือ SME 12 แห่ง 12 13 108.33     - ให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบการและพัฒนาธุรกิจผ่าน Counter Service, 

Call Center, Online ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 13 แห่งท่ัวประเทศ มี SMEs 

ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ด าเนินการแล้วเสร็จ 9,097 คน 

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของจ านวนวิสาหกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน 320 คน 320 326 101.88    21,090,000     21,090,000    21,086,257   99.98 ผลการด าเนินงาน

การด าเนินธุรกิจ 2 พ้ืน/3 คร้ัง -         -          -         - พัฒนาทักษะความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้กับ SMEs นักประดิษฐ์ และผู้มีความพร้อมเป็น

ผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้ได้ใช้พ้ืนท่ีร่วมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ รวมท้ังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ได้เช่ือมต่อกับแหล่งเงินทุน เช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร จับคู่ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ หรือขยายโอกาส

ทางธุรกิจ ด าเนินการแล้วเสร็จ 326 คน

ผลลัพธ์  สามารถพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือการด าเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน รวมถึงการเตรียมปัจจัยแวดล้อม

ท่ีสนับสนุนการส่งเสริม SMEsให้มีกลไกการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและราบร่ืน

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME 300 คน 300 308 102.67    9,570,100       9,570,100      8,979,931    93.83 ผลการด าเนินงาน

11 กลุ่ม 11 11 100.00     - สร้างและพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) โดยการฝึกอบรมผู้ให้บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นการอบรมท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ท้ังผู้ท่ีต้องการเป็นท่ีปรึกษาและผู้ท่ีด ารงอาชีพเป็นท่ีปรึกษา

อยู่แล้วให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการแก่ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างระบบสนับสนุน

SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถ่ินรวมท้ังเช่ือมโยงและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริม SMEs 

ในพ้ืนท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 308 คน 11 กลุ่ม
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ ร้อยละ 45 ของจ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนาไปให้

บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมได้จริง

19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและ 80 กิจการ 80 80 100.00    11,400,000     11,400,000    11,204,559   98.29 ผลการด าเนินงาน

เทคโนโลยีข้ันสูง  - พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพโดยการให้ค าปรึกษาแนะน า

เชิงลึกให้สามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง และในรูปแบบ Product Transform

สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายด าเนินการ

แล้วเสร็จ 80 กิจการ

ผลลัพธ์ 

1. เกิด SME Transformerในรูปแบบ Process Transform จ านวนอย่างน้อย 30 กิจการ 

    สามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงได้

2. เกิด SME Transformerในรูปแบบ Product Transform จ านวนอย่างน้อย 50 กิจการ 

    สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้

20.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 20 กิจการ 20 20 100.00    13,680,000     13,680,000    13,161,329   96.21 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือเข้าสู่ SME 4.0 50 คน 50 50 100.00     - พัฒนา SMEs โดยการเช่ือมโยงเทคโลยี นวัตรกรรมและงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี และบ่มเพาะธุรกิจ

โดยการสร้าง Business Model ท่ีเหมาะสม ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 กิจการ 50 คน

ผลลัพธ์ 

1. เกิดการเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ จ านวนอย่างน้อย 20 ผลงาน

2. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมเกิดการเจรจาธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

    อย่างน้อยร้อยละ 50

21. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 72 ราย 72 72 100.00    6,536,000       6,536,000      6,446,213    98.63 ผลการด าเนินงาน

 - พัฒนาผู้ประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละตลาดเป้าหมาย และเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจ

ด้านการตลาด ผ่านกิจกรรมทดสอบตลาดในต่างประเทศ โครงการจับคู่เช่ือมโยงธุรกิจ การทดสอบ

ตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการสร้างอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการขยายช่องทางการ

ตลาดระดับสากล ด าเนินการแล้วเสร็จ 72 ราย
ผลลัพธ์

 - ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านตลาดต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

22. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร 315 กิจการ 315 324 102.86 37,959,000     37,959,000    36,834,729   97.04 ผลการด าเนินงาน

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 440 คน 440 440 100.00  - ด าเนินการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

ในสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้

ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 324 กิจการ 440 คน

ผลลัพธ์

 - ต้นทุนด้านโลจิสต์ของสถานประกอบการ เป้าหมายลดลง ร้อยละ 15 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นโยบาย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

23. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการ 1 ระบบ 1 1 100.00      8,950,200       8,950,200     8,950,200      100.00 ผลการด าเนินงาน

บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ  - วิเคระห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) การเช่ือมโยงระบบ

 - ระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ การส่งต่อข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และออกแบบ รูปแบบรายงาน การน าเสนอ

ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 ระบบ

ผลลัพธ์ 

 - มีระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

และเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                             4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

                        1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                        1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

                        4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝาก 100 ราย 100 103 103.00 8,000,000       8,000,000     7,999,999      100.00 ผลการด าเนินงาน

ของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ 100 103 103.00  - ด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ 103 ราย 103 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์  ร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนในด้านมูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9  

25. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต 50 กิจการ 50 50 100.00 9,000,000       9,000,000     8,999,992      100.00 ผลการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมอาหาร 50 คน 50 50 100.00  - สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ รวมท้ัง

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 กิจการ 50 คน

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ (1) การลดของเสีย ร้อยละ 3 

(2) การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 6 (3) เพ่ิมมูลค่ายอดขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 60 ราย 60 62 103.33 4,800,000       4,800,000     4,799,997      100.00 ผลการด าเนินงาน

ท่องเท่ียว ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด 60 ผลิตภัณฑ์ 60 62 103.33  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นท่ีต้องการของนักท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ 

และโอกาสทางการตลาด รวมท้ังบริหารจัดการด้านการตลาดของวิสาหกิจการท่องเท่ียว

ในกลุ่มจังหวัด ด าเนินการแล้วเสร็จ 60 ราย 60 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์

 - ร้อยละ 70 ของจ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตร 60 ราย 60 61 101.67 20,770,000     20,770,000   20,647,377    99.41 ผลการด าเนินงาน

แปรรูป 188 ผลิตภัณฑ์ 188 188 100.00  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของ

  - ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ ผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการด้วยการน าองค์ความรู้ด้านการออกแบบ

สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนท่ี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 61 ราย 188 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละ 70 ของจ านวน SMEsท่ีได้รับการพัฒนา ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

2. ร้อยละ 70 ของจ านวนวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนา ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 27,028,000     27,028,000   25,899,727    95.83

28. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 135 กิจการ 135 145 107.41 13,028,000     13,028,000   12,461,187    95.65 ผลการด าเนินงาน

1 กลุ่ม 1 1 100.00  - พัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึน  

ด าเนินการ 145 กิจการ 1 กลุ่ม

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีผลิตภาพ

เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ (1) ลดของเสีย ร้อยละ 3 

(2) ลดต้นทุน ร้อยละ 6 (3) มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9

29. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 135 กิจการ 135 135 100.00 14,000,000     14,000,000   13,438,540    95.99 ผลการด าเนินงาน

1 กลุ่ม 1 1 100.00  - พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึน ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 135 กิจการ 1 กลุ่ม

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีผลิตภาพ

เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ (1) ลดของเสีย ร้อยละ 3 

(2) ลดต้นทุน ร้อยละ 6 (3) มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

30. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงาน 95 คน 95 95 100.00 3,672,800       3,672,800     3,672,800      100.00 ผลการด าเนินงาน

ท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  - กระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในพ้ืนท่ีโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ังสร้างความเข้าใจ 

ความสามัคคีในพ้ืนท่ีโดยการพัฒนาทักษะให้กับราษฎรในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด าเนินการแล้วเสร็จ 95 คน

ผลลัพธ์ ร้อยละ 25 ของจ านวนราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน

31.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา 45 กิจการ 45 45 100.00 5,100,000       5,100,000     5,100,000      100.00 ผลการด าเนินงาน

3 ผลิตภัณฑ์ 3 3 100.00  - เพ่ิมประสิทธิภาพสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารารวมท้ังสร้าง

เครือข่าย และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา

ด าเนินการแล้วเสร็จ 45 กิจการ 3 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีผลิตภาพ

เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ (1) ลดของเสีย ร้อยละ 3 

(2) ลดต้นทุน ร้อยละ 6 (3) มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9

32.ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม 30 กิจการ 30 30 100.00 3,000,000       3,000,000     3,000,000      100.00 ผลการด าเนินงาน

 - พัฒนาสถานประกอบการปาล์มน้ ามันกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแก่สถานประกอบการ

ให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและพร้อมปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการให้ทราบรูปแบบการจัดท าโซ่อุปทานของน้ ามันปาล์ม

ด าเนินการแล้วเสร็จ 30 กิจการ

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีผลิตภาพ

เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ (1) ลดของเสีย ร้อยละ 3 

(2) ลดต้นทุน ร้อยละ 6 (3) มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �      แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

33. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต 100 ราย 100 101 101 14,217,700     14,217,700    14,194,958   99.84 ผลการด าเนินงาน

ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์ 100 101 101  - พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการผลิตการบริหารจัดการ

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด ด าเนินการแล้วเสร็จ 101 ราย 101 ผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละ 69 ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า

     เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้มีความรู้เพ่ิมข้ึน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา 2 2 (2) 3 3.5  - P 6,500,000     5,900,000      5,853,019        99.20    

อย่างย่ังยืน

2. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2 2 (2) 3 3.5  - P 8,000,000     6,800,000      6,793,425        99.90    

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชนสังคม และส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.6  - P 3,000,000     2,550,000      1,820,549        71.39    

4. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 2 2 (2) 1 1.3  - P 6,000,000     5,100,000      4,685,696        91.88    

การเหมืองแร่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

5. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  2 2 (12) 1 1.1  - P 4,519,000     4,519,000      4,519,000        100.00  

   (งบลงทุน - ครุภัณฑ์)

6. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ 2 2 (12) 1 1.1 P  - 2,205,000     2,205,000      2,205,000        100.00  

   ข้อมูลเชิงลึก (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 2 2 (18) 4 4.2  - P 1,000,000     850,000        844,587          99.36    

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน 2 2 (18) 1 1.3  - P 4,000,000     4,000,000      2,305,735        57.64    

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการ 5 5 (4) 1 1.3  - P 13,961,600   11,867,360    10,857,599      91.49    

ใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ
รวมท้ังส้ิน 49,185,600  43,791,360   39,884,608     91.08   

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณท้ังปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก
                1. มีการปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ
                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างในการด าเนินงาน
                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

รายการโครงการ ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 

นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 100 6,500,000 5,900,000 5,853,019 99.20

พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

กิจกรรม : ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 100 2,450,000 2,082,500    2,082,404     100.00  - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว ระดับท่ี 3 ผลลัพธ์ : 

   1.1)  ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการตามหลัก 40 ราย 40 ราย 53 ราย 1. สถานประกอบการท่ีพัฒนาการประกอบกิจการสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และรักษา

เกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ มาตรฐานต่อเน่ือง

   1.2) ส่งเสริมสถานประกอบการเป้าหมายให้ได้รับค าปรึกษาและ 20 ราย 20 ราย 44 ราย 2. สถานประกอบการท่ียกระดับการประกอบกิจการสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี3

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเหมืองแร่สีเขียว 

   1.3) ส่งเสริมสถานประกอบการท่ีเคยได้เหมืองแร่สีเขียวให้ 30 ราย 30 ราย 44 ราย

รักษามาตรฐาน 

   1.4) ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 ราย 20 ราย 41 ราย

เหมืองแร่สีเขียว และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 

(รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว) 

   1.5) เตรียมความพร้อมสถานประกอบการ และแนะน าให้ 30 ราย 30 ราย 40 ราย

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 100 200,000 170,000      170,000       100.00 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว ระดับท่ี 2  - จัดกิจกรรมเครือข่าย 90 ปี CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 62

   2.1) ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 5 5 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 305 คน

การท ากิจกรรม 5ส ให้แก่ผู้ประกอบการ (รายใหม่) พร้อมวิเคราะห์ ราย ราย ราย ผลลัพธ์ : 

สภาพปัญหาเบ้ืองต้น 1. สถานประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

   2.2) ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดท า 5ส ของ 5 5 5 2. สถานประกอบการท่ีมีการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 5ส

ผู้ประกอบการ (รายใหม่) ราย ราย ราย

   2.3) ตรวจติดตามการรักษาระบบของสถานประกอบการท่ีเคยเข้าร่วม 5 5 5

การส่งเสริมการน า 5ส มาใช้ในสถานประกอบการคร้ังท่ี 1 (รายเก่า) ราย ราย ราย

   2.4) ตรวจติดตามการรักษาระบบของสถานประกอบการท่ีเคยเข้าร่วม 5 5 10

การส่งเสริมการน า 5ส มาใช้ในสถานประกอบการคร้ังท่ี 2 (รายเก่า) ราย ราย ราย

   2.5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 20 เล่ม 20 เล่ม 20 เล่ม

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือความ 100 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง): 

รับผิดชอบต่อสังคม 2562  - จัดกิจกรรมเครือข่าย 90 ปี CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 62   3.1) จัดท าเอกสารเผยแพร่และจัดท าส่ือเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์เร่ือง

 1,000 1,000 1,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 305 คน

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เล่ม เล่ม เล่ม ผลลัพธ์ :

   3.2) ด าเนินการฝึกอบรม (Coaching) สถานประกอบการ 100 100 130  - สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่รายใหม่ น ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ

อุตสาหกรรมแร่ท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย ราย ราย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ไปปฏิบัติเพ่ิมข้ึน

   3.3) ด าเนินการทวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ท่ีเข้าร่วม 7 7 7

โครงการปี 2562 แห่ง แห่ง แห่ง


   3.4) จัดกิจกรรมเครือข่าย CSR-DPIM (CSR-DPIM Network) 360 360 427

ส าหรับสมาชิกเครือข่ายฯ และท าการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ราย ราย ราย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM 

4) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร่ 100 1,350,000 1,147,500    1,100,615     95.91 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  - เสร็จส้ินโครงการ

   4.1) การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ าปี 1,000 ราย 1,000 ราย 955 ราย ผลลัพธ์ : 

  4.2) การเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 10 คร้ัง 10 คร้ัง 14 คร้ัง  - ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการท่ีมีผลการตรวจผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบการ ตามท่ีกรมฯ ก าหนด
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   4.3)  การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านอุตสาหกรรมแร่ 100 ราย 100 ราย 214 ราย

   4.4) การเผยแพร่ส่ือวิชาการ 1,000 ช้ิน 1,000 ช้ิน 1,018 ช้ิน

2. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 100 8,000,000 6,800,000 6,793,425 99.90

จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

ประกอบด้วยกิจกรรม

1) เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ 100 4,400,000 3,740,000    3,736,896     99.92 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :  


    1.1) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 300 ราย 300 ราย 582 ราย 1.เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้ค าแนะน าการจัดการส่ิงแวดล้อม 2. การเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียง 

   1.2) ร่วมด าเนินการตรวจสอบกองดินท้ิงของเหมืองแร่ถ่านหิน 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง ผลลัพธ์ : 

ลิกไนต์เก่า 1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการประกอบการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

   1.3) เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียง 6 พ้ืนท่ี 6 พ้ืนท่ี 8 พ้ืนท่ี 2. บริเวณพ้ืนท่ีประกอบการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีท าให้การประกอบการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และเป็นท่ียอมรับของชุมชน

2) ตรวจสอบกองดินท้ิงของเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์เก่า อ.ล้ี จ.ล าพูน 100 600,000 510,000      510,000       100 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

เพ่ือประเมินศักยภาพเบ้ืองต้นของการเกิดน้ าในขุมเหมืองเป็นกรด  - วันท่ี 24 กันยายน 2562 สรข.3 และ กบส. ได้จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และ

   2.1) ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และวางแผนปฏิบัติงานภาคสนาม 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง รายงานฉบับผู้บริหารส่งให้ กพร. แล้ว

   2.2) ด าเนินงานในภาคสนาม 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง ผลลัพธ์ : 

   2.3) ประมวลผลการตรวจวัด 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 1. การร้องเรียนของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

   2.4) แปลความหมายทางด้านส่ิงแวดล้อม 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง มีจ านวนลดลง

   2.5) สรุปผลการตรวจวัดและจัดท ารายงาน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2. ขุมเหมืองสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งได้

3. ส ารวจและจัดท าข้อมูลเหมืองแร่เก่าท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้าง 100 300,000 255,000      251,538       98.64 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินเอง) :


(Abandoned Mines) เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและพัฒนา  - ติดตามการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิต้ี จากการปนเป้ือนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี 

คุณภาพชีวิตชุมชนใกล้เคียงอย่างย่ังยืน ในระหว่างวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2562

   3.1) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่า 1 ชุดข้อมูล 1 ชุดข้อมูล 1 ชุดข้อมูล  - เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินและตะกอนท้ิงน้ า เพ่ือติดตามสถานการณืการปนเป้ือนของตะก่ัว

ท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้าง และประมวลผลข้อมูลท้ังหมด โดยจัดล าดับ ในแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีเหมืองแร่ตะก่ัวเก่า ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ความส าคัญของพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่าท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้าง และด าเนิน ในระหว่างวันท่ี 19-25 ส.ค.62

การจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ : 

   3.2) ติดตามตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่าท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้างท่ี 2 คร้ัง 2 คร้ัง 6 คร้ัง 1. พ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่าท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้างท่ัวประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

มีความเส่ียงในด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 2. ชุมชนโดยพ้ืนท่ีรอบเหมืองแร่เก่าความเช่ือม่ันในคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลดปัญหา

ความขัดแย้ง และเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ

4. พัฒนาพ้ืนท่ีประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 100 200,000 170,000.00  170,000       100.00 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว  - เสร็จส้ินโครงการ

   - ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตรวจประเมินการปฏิบัติ 30 30 52 ผลลัพธ์ : 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และระบบการ ราย ราย ราย  - สถานประกอบการบริเวณหน้าพระลานจังหวัดสระบุรีมีการปรับปรุงระบบการจัดการ

จัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน ส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

บริเวณหน้าพระลานจังหวัดสระบุรี

5. ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ 100 2,500,000 2,125,000    2,124,991     100.00 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง): 

ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ  - เสร็จส้ินโครงการ

   5.1) การศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมือง 10 10 37 ผลลัพธ์ : 

แร่แล้ว และการส ารวจพ้ืนท่ีพร้อมท้ังตรวจวัดคุณภาพน้ า พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี  - การประกอบการเหมืองแร่มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

   5.2) การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี 9 คร้ัง 9 คร้ัง 10 คร้ัง

   5.3) การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการก าหนดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ี 200 ราย 200 ราย 312 ราย

   5.4) การรังวัดพ้ืนท่ีและออกแบบรายละเอียดการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี

   5.5) การด าเนินงานปรับสภาพพ้ืนท่ีตามท่ีได้ออกแบบ 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี

   5.6) การฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในด้านต่างๆ

ตามท่ีได้ออกแบบ 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี

   5.7) การติดตามผลการด าเนินการของโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่าน

การท าเหมืองแร่แล้ว 5 คร้ัง 5 คร้ัง 11 คร้ัง

   5.8) การส ารวจการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท่ีผ่าน

การท าเหมืองแร่แล้ว 10 คร้ัง 10 คร้ัง 10 คร้ัง
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)
ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ อก. ท่ี : 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ
3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชน 95.00 3,000,000 2,550,000 1,820,549 71.39
สังคม และส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม :

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแล 100 1,700,000 1,445,000     865,800       59.92 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) : 
สังคมและส่ิงแวดล้อม  - จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไข
   1.1) จัดอบรม และกระตุ้นการท างานของ อปท.  ฝ.พร. 150 150 160 ปัญหาอุปสรรคในหน่วยงานฯ ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 152 คน
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ท่ีช่วยให้การปฏิบัติงาน ราย ราย ราย ผลลัพธ์ : 
ตามภารกิจท่ีถ่ายโอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 1. ร้อยละของ อปท. ฝ.พร. ท่ีได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   1.2) จัดอบรม และกระตุ้นการท างานของเครือข่ายภาค 150 150 175 2.ร้อยละของผู้ประกอบการท่ีได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในสถานประกอบการ
ประชาชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมจาก ราย ราย ราย 3. ร้อยละของเครือข่ายประชาชนท่ีได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การท าเหมืองแร่และร่วมศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีประทานบัตร
เหมืองแร่และโรงโม่หิน 
   1.3) จัดอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 100 100 102
เหมืองแร่ มีผู้ประกอบการท่ีเป็นพ่ีเล้ียง (พ่ีสอนน้อง)  ราย ราย ราย
   1.4) จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และ 150 150 152
ประเด็นปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ ราย ราย ราย
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามภารกิจท่ีถ่ายโอน
ของ อปท. พร้อมท้ังมีการมอบรางวัลให้กับ อปท.ท่ีได้รับ
รางวัลจากการประกวด “อปท. นักพัฒนาดูแลส่ิงแวดล้อมเหมืองแร่”" 

   1.5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานและส่งแบบส ารวจ 550 550 550

ความคิดเห็นให้แก่ภาคส่วนต่าง และปรับปรุงข้อมูล ราย ราย ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2) เสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถ่ินและ 85 1,100,000 935,000       822,484.81   87.97 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


ชุมชนเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  - เสร็จส้ินโครงการ

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ผลลัพธ์ : 

   2.1) ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมมือจัดกิจกรรม เพ่ือการดูแล 250 250 378  - ร้อยละผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยให้มีการดูแลส่ิงแวดล้อมและร่วมแก้ไข

และการจัดการส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและย่ังยืน ราย ราย ราย ปัญหาด้วยกัน

   2.2) ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีประกอบการ 50 ราย 50 ราย 60 ราย

   2.3) ติดตาม เร่งรัด ผู้ประกอบการในการปรับปรุง 30 30 -            

สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี ราย ราย ราย

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท าเหมืองใต้ดิน 100 200,000 170,000       132,263.70   77.80 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

   3.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาชน 5 5 7  - เสร็จส้ินโครงการ


ผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการฯ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี ผลลัพธ์ :

   3.2) ติดตามการด าเนินการของโครงการ และประสาน 4 4 5  -  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้น าชุมชน

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี

   3.3) จัดท าข้อมูลเพ่ือการก ากับดูแลโครงการ 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)
ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

4. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 100 6,000,000 5,100,000 4,685,695.51 91.88

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย

1) บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมส าหรับรองรับ 100 2,300,000 1,955,000 1,955,000 100.00 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม  - เสร็จส้ินโครงการ

ท่ีส าคัญของประเทศ ผลลัพธ์ : 

   1.1) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี 30 30 30 1. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ มีฐานข้อมูลประกอบการในการจัดท าและ

รวมท้ังประสานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง คร้ัง คร้ัง คร้ัง ปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ท่ีเป็นตามข้อก าหนด

   1.2) การจัดประชุมหารือเพ่ือรับฟังและส ารวจข้อมูลและ 20 20 30 ในบทบัญญัติของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ คร้ัง คร้ัง คร้ัง 2.กพร.บริหารจัดการแหล่งหินส ารองท่ีมีความเหมาะสมท้ังในเชิงวิศวกรรมสังคมและส่ิงแวดล้อม

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการใช้หินเพ่ือโครงการก่อสร้างระบบราง มอเตอร์เวย์ และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   1.3) การวิเคราะห์ตัวอย่างหินซ่ึงเป็นตัวแทนของแหล่ง 350 350 350 ภาครัฐมีแหล่งหินรองรับการก่อสร้างโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตหินของแหล่งหิน

วัตถุดิบอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ท้ังในทางศิลาวรรณา และ ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ท่ีตอบสนองความต้องการใช้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

การทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหิน เป็นต้น 3. บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรมหลักในภาพรวม เพ่ือก าหนดทิศทาง

   1.4) จัดหาข้อมูล หรือจัดท าระบบสารสนเทศ และ 2 2 2 การพัฒนา และรองรับความต้องการใช้วัตถุดิบอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภูมิสารสนเทศ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล มีความย่ังยืน สร้างความม่ันคงทางด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรมให้กับประเทศ

   1.5) การจัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. จัดท าฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบอุตสาหกรรม 100 500,000 425,000 424,965 99.99 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 


ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ  -  เสร็จส้ินโครงการ

   2.1) ส ารวจ และรวบรวม ข้อมูลเก่ียวกับการจัดท าฐาน 3 3 7 ผลลัพธ์ : 


ข้อมูล LCI-LCA ของวัตถุดิบอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ คร้ัง คร้ัง คร้ัง 1. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเร่ือง LCI-LCA เพ่ิมมากข้ึน ท าให้การประเมินประสิทธิภาพ

จากแร่และโลหะ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมท้ังการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเชิงปริมาณ

   2.2) วิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบ 3 3 3 จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย

อุตสาหกรรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด 2. ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

   2.3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของการประเมินวัฏจักร 1 1 1 สามารถน าผลจากการประเมินวัฏจักรชีวิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ

ชีวิตในซอฟแวร์ (LCA Software) ระบบ ระบบ ระบบ ไปปรับปรุงระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

   2.4) จัดท าฐานข้อมูล LCI-LCA ของวัตถุดิบอุตสาหกรรม 1 1 1

ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ โดยการเพ่ิมเติมผลิตภัณฑ์ ระบบ ระบบ ระบบ

จากแร่และโลหะ จ านวน 3 ชนิด ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

LCI-LCA ของประเทศไทย

   2.5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 20 20 90

และประสบการณ์ด้านการจัดท าฐานข้อมูล LCI-LCA ของ ราย ราย ราย

วัตถุดิบอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะก่อน

ท าการสรุปผลการศึกษา

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานส ารวจ 100 1,800,000 1,530,000 1,115,886 72.93 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

ระยะไกล  -  เสร็จส้ินโครงการ

   3.1) สร้างแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือการก ากับดูแล 50 50 77 ผลลัพธ์ : 

การประกอบการเหมืองแร่ หรือเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอาจ แปลง แปลง แปลง  - การก ากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถ

มีการท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาทางด้านต่างๆ เช่น การประเมินการช าระ

   3.2)  จัดท าข้อมูลรังวัดภูมิประเทศพ้ืนท่ีประทานบัตร 50 50 70 ค่าภาคหลวง หรือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรังวัด แปลง แปลง แปลง

ส ารวจเหมืองอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

   3.3) จัดท าข้อมูลรังวัดสอบขอบเขตประทานบัตรด้วย 100 100 118

งานรังวัดด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือพัฒนาระบบ แปลง แปลง แปลง

ฐานข้อมูลขอบเขตประทานบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   3.4) จัดการอบรมภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพ่ือถ่ายทอด 7 7 7

องค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีงานรังวัดสมัยใหม่ ให้แก่ คร้ัง คร้ัง คร้ัง

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับภารกิจด้านการก ากับ

ดูแลของ กพร. ท้ังในส่วนกลาง และส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 1-7

4. จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศและสร้างหมุดหลักฐานตาม 100 1,400,000 1,190,000 1,189,844     99.99 ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเอง) : 


ค่าพิกัดบนพ้ืนฐานสากล (WGS 84) เพ่ือพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ  - รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม แร่หินอ่อน แร่ยิปซัม

   4.1) รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย ชนิดแร่ 90 90 77 แร่โดโลไมต์ และแร่แคลไซต์ ในเขตท้องท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 6แปลง

หินอุตสาหกรรม แร่หินอ่อน แร่ยิปซัม แร่โดโลไมต์ และแร่ แปลง แปลง แปลง ผลลัพธ์ : 

แคลไซต์  - การตรวจสอบพ้ืนท่ีการอนุญาต และการก ากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่มีความถูกต้อง

   4.2) รังวัดจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 30 30 29 ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล

ในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ชนิดแร่หิน แปลง แปลง แปลง

อุตสาหกรรมในเขตท้องท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดเลย

   4.3) รังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนท่ีหลักด้วยเคร่ือง 30 30 56

รับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม แปลง แปลง แปลง

เหมืองแร่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี,จังหวัดลพบุรี 

และจังหวัดนครราชสีมา 
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นโยบาย Agenda : A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

5. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 100 4,519,000 4,519,000 4,519,000 100

และการเหมืองแร่ (งบลงทุน - ครุภัณฑ์)

1. การปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคง 8 ชุด 8 ชุด 8 ชุด 100 1,920,000 1,920,000     1,920,000     100 ผลการด าเนินงาน  :

ปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยงานสาขา  - เสร็จส้ินแล้ว 100 % 
ได้ผลตามแผน

    - อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)  

2. การพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 2,599,000 2,599,000     2,599,000     100  - เสร็จส้ินแล้ว 100 % 
ได้ผลตามแผน

และการเหมืองแร่

    - ค่าพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ ผลลัพธ์ :

การเหมืองแร่   - ระบบบริการประชาชน 1 ระบบ

6. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 1 ระบบ 70% 25% 35.71        2,205,000 2,205,000 2,205,000 100.00        ผลการด าเนินงาน  :

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)  - กระบวนการจัดซ้ือได้ตกไปแล้ว 2 รอบ จึงต้องเปล่ียนเป็นวิธีคัดเลือกแทน

 -  การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  - โดยลงนามสัญญาเม่ือ 29 พ.ค. 2562  (5 งวดงาน)

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  - ส่งมอบงานงวดท่ี 1-2 เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 551,200 บาท และก าลังด าเนินการงวดท่ี 3 

  - ผูกพันเงิน จ านวน 1,653,700 บาท

ปัญหา- อุปสรรค:

 -  หน่วยงานต้องปรับ TOR ให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เน่ืองจากงบประมาณ

ไม่เหมาะสมกับ TOR จึงท าให้ไม่มีผู้เข้าย่ืนเสนอราคาได้ครบจ านวนผู้เข้าเสนอราคาได้

ตามกระบวนการจัดซ้ือในรูปแบบปกติ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :    R แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4.การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 100 1,000,000 850,000       844,586.60   99.36 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง): 

แร่ พ.ศ.2560  - เสร็จส้ินโครงการ

   7.1) จัดท าร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติ 35 35 28 80 ผลลัพธ์ : 

แร่ พ.ศ. 2560 พร้อมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง เร่ือง เร่ือง  - ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ัวไป รวมถึงเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีความรู้เข้าใจ

   7.2) ลงพ้ืนท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติแร่ 1 1 11 1100 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

และอนุบัญญัติ คร้ัง คร้ัง คร้ัง สามารถปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :    R แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ัง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อตกลงของ 100 4,000,000 4,000,000 2,305,735      57.64       

กลุ่มประเทศอาเซียน

1) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN Senior Officials 100 2,600,000 2,600,000 2,058,424       79.17        
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

 Meeting on Minerals (Working Groups Meetings)  - เสร็จส้ินโครงการ

   1.1) จัดท าแผนการประชุมพร้อมก าหนดพ้ืนท่ีการศึกษาดูงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน ผลลัพธ์ :

   1.2) ประสานงานกับส านักเลขาธิการอาเซียน AFMA และ IGF 12 คร้ัง 12 คร้ัง 17 คร้ัง  1. เกิดผลลัพธ์ซ่ึงเป็นความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน 

เตรียมเอกสารประกอบการประชุมและออก Invitation Letter ประกอบด้วยด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาอย่างย่ังยืน การพัฒนาศักยภาพการประกอบการ

   1.3) ประสานงานจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับจัดการประชุมจัด 4 คร้ัง 4 คร้ัง 7 คร้ัง และพัฒนาฐานข้อมูลแร่

เตรียมสถานท่ีศึกษาดูงาน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับท่ี 3 ระยะท่ี 2 (2021 - 2025): 

   1.4) จัดเตรียมพาหนะส าหรับการประชุมและศึกษาดูงาน 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง ASEAN Minerals Cooperation Action Plan III Phase II 2021 -2025

   1.5) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีและก าหนดตัวบุคคล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

   1.6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการประชุม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง

   1.7) การประชุมและศึกษาดูงาน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

   1.8) รายงานผลการประชุม 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2) ฝึกอบรมและกิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 100 1,400,000 1,400,000 247,311         17.67        
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 


ทรัพยากรแร่อย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน .  - เสร็จส้ินโครงการ

   2.1) วิเคราะห์และประเมินการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือด้านการ 4 4 4 ผลลัพธ์ :

พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development tools) ส าหรับ เร่ือง เร่ือง เร่ือง กิจกรรมท่ี 1

อุตสาหกรรมรายสาขาเหมืองแร่ ของประเทศสมาชิก พร้อมท้ัง 1.1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีการปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรแร่

จัดท าฐานข้อมูล (baseline) ส าหรับประเมินประสิทธิภาพการ อย่างย่ังยืน โดยการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 

พัฒนาอุตสาหกรรมแร่อย่างย่ังยืนของภูมิภาคทุกรอบ 2 ปี Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable 

   2.2) จัดท าคู่มือ หรือแนวทางการประเมินความย่ังยืน 1 1 1 Development มาประยุกต์ใช้

(Sustainable assessment framework and guideline) คร้ัง คร้ัง คร้ัง 1.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่ท่ีเข้มแข็ง

ส าหรับอุตสาหกรรมรายสาขาเหมืองแร่ เพ่ิมมากข้ึน

   2.3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ 1 1 1 กิจกรรมท่ี 2

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างย่ังยืนระหว่าง รายงาน รายงาน รายงาน 2.1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่สามารถน าความรู้เทคโนโลยีสีเขียวมาประยุกต์

ประเทศสมาชิกอาเซียน ใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทย

   2.4) จัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสนอต่อ 1 1 1 2.2 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก

ส านักเลขาธิการอาเซียน รายงาน รายงาน รายงาน อาเซียนและประเทศคู่เจรจาและ Intergovernmental Forum on Mining, Minerals,

   2.5) จัดท าแผนการฝึกอบรมพร้อมก าหนดพ้ืนท่ีศึกษาและก าหนด 1 1 1 Metals and Sustainable Development ในเร่ืองการฝึกอบรมการบริหารจัดการเหมืองแร่

หัวข้อองค์ความรู้เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ คร้ัง คร้ัง คร้ัง และองค์ความรู้เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อไทย

   2.6) เตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการ 1 1 4 ในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแร่ธาตุต่อไป

เหมืองแร่ และกิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เทคโนโลยี คร้ัง คร้ัง คร้ัง

สีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

   2.7) จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการเหมืองแร่ และกิจกรรมการ 1 1 1

แลกเปล่ียนองค์ความรู้เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ คร้ัง คร้ัง คร้ัง

   2.8) วิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมแลก 1 1 1

เปล่ียนองค์ความรู้ สรุปและรายงานผลต่อท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ี รายงาน รายงาน รายงาน

อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน 
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : � 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    R  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม�  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R  แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
นโยบาย Agenda :  A 3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)
ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก. ท่ี : 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ัง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากร 100 13,961,600 11,867,360 10,857,599 91.49

แร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  9.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย 100 5,000,000 4,200,000   4,200,000    100 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :

ในพ้ืนท่ี EEC (จังหวัดระยองชลบุรี และปราจีนบุรี)  - เสร็จส้ินโครงการ

   1) ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคม 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

อุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  

   2) คัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด

ทดแทนด้านแร่/โลหะรวมถึงพลังงานทดแทนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมายจ านวน 4 ชนิด

   3) ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของขยะ 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด

หรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) จ านวน 3 ชนิด  

   4) วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

เทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  

   5) จัดท ารายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

ในรูปแบบท่ีสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

   6) จัดสัมมนา/ฝึกอบรมในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90 ราย 90 ราย 90 ราย

90 ราย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก  

   7) ส ารวจ ติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม จากผู้ท่ีเข้าร่วม 5 ข้อมูล 5 ข้อมูล 5 ข้อมูล

สัมมนา/ฝึกอบรม 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  9.2 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย 100 5,000,000 4,200,000   4,200,000    100.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :

ในพ้ืนท่ีเมืองปริมณฑล  (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี)  - เสร็จส้ินโครงการ

   1) ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคม 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

อุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองปริมณฑลเป้าหมาย ได้แก่ 

จังหวัดสมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) สมุทรสาคร (พ้ืนท่ีกลุ่มโรงงานฟอกย้อม 

ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน) และปทุมธานี (สวนอุตสาหกรรมบางกะดี พ้ืนท่ีกลุ่มโรงงาน

ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว)

   2) คัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิล ท่ีเกิดข้ึน 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  จ านวน 3 ชนิด 

   3) ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของขยะหรือของเสีย 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด

ท่ีได้รับการคัดเลือก ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) จ านวน 3 ชนิด 

   4) วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด

เทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพานิชย์ในประเทศไทย 

   5) จัดท ารายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

ในรูปแบบท่ีสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ

   6) จัดสัมมนา/ฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90 ราย 90 ราย 90 ราย

90 ราย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก

   7) จัดสัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล 5 ราย 5 ราย 5 ราย

ขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก ให้แก่เจ้าหน้าท่ี กพร. ท่ีเก่ียวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 5 ราย

รวมถึงการจัดประชุมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก

   8) ส ารวจ ติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม จากผู้ท่ีเข้าร่วมสัมมนา 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

/ฝึกอบรม

   9.3 พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 66 981,600 967,360     957,599       98.99 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

และการเหมืองแร่ เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์  - เสร็จส้ินโครงการ

   1) ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย ได้แก่ ขยะหรือของเสียหรือ 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

ผลพลอยได้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

   2) ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับ 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 0.8 ข้อมูล

ห้องปฏิบัติการ (Lab scale) 

   3) คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ เพ่ือถ่ายทอดองค์ 1 1 0.8

ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี

   4) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/ 60 ราย 60 ราย 30 ราย

โลหะท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

   5) จัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่เจ้าหน้าท่ี กพร. 60 ราย 60 ราย 0 ราย

ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ

   9.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทน 88 2,980,000 2,500,000   1,500,000    60.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :

ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล  - อยู่ระหว่างการด าเนินงานของท่ีปรึกษาโครงการ

   1) ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้และ 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล ผลลัพธ์ :

ของเสีย รวมถึงผลพลอยได้ (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล 

   2) คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล

โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 1. พ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายได้รับการน าร่องเพ่ือพัฒนา

   3) ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของขยะหรือของเสีย 1 ชนิด 1 ชนิด 1 ชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ท่ีได้รับการคัดเลือก ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 2. อัตราการใช้ประโยชน์ขยะหรือของเสียเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

จ านวน 1 ชนิด 3. มีมูลค่าเพ่ิมในประเทศจากการลงทุนและ/หรือการใช้ประโยชน์ขยะหรือ

   4) วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา 1 ชนิด 1 ชนิด 1 ชนิด ของเสียเป้าหมาย

เทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพานิชย์ในประเทศไทย 4. ร้อยละการใช้ประโยชน์ขยะหรือของเสียในประเทศของเมืองอุตสาหกรรม

   5) จัดท ารายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล เชิงนิเวศเป้าหมาย

   6) พัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล โดยใช้ 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 0.8 ข้อมูล 5. มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน/การใช้ประโยชน์ขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึน

วัตถุดิบทดแทนท่ีได้ศึกษาวิจัยรวมถึงวัตถุดิบทดแทนซ่ึงได้จากการรีไซเคิลขยะหรือวัสดุเหลือใช้และ ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเเชิงนิเวศเป้าหมาย

ของเสีย รวมถึงผลพลอยได้ (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

   7) จัดสัมมนา/ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยมีจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 60 ราย 60 ราย 0 ราย

ไม่น้อยกว่า 60 ราย ในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก 

   8) ส ารวจ ติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม จากผู้ท่ีเข้าร่วมสัมมนา 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 0 ข้อมูล
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

1. โครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 2 2 (2) 1 1.1  - P 16,450,000      16,316,500    16,248,118     99.58    

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช :อ้อย และการปรับปรุงพันธ์ุ 2 2 (2) 1 1.1  - P 3,500,000        3,500,000      3,497,633      99.93    

อ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย

3. โครงการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อย 2 2 (2) 1 1.1  - P 11,380,000      11,038,600    9,382,810      85.00    

4.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (2) 1 1.1  - P 12,000,000      11,640,000    11,640,000     100.00   

5. โครงการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั งแบคทีเรียและลดอัตรา 2 2 (2) 1 1.1  - P 10,000,000      8,000,000      8,000,000      100.00   

ท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ

6. โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก 2 2 (2) 1 1.1  - P 5,000,000        4,850,000      4,850,000      100.00   

บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย ระยะท่ี 1

7. โครงการประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายภายใต้ 2 2 (2) 1 1.1  - P 3,000,000        2,980,000      2,980,000      100.00   

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั งระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0

8. โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1  - P 3,164,600        3,164,600      2,870,219      90.70    

น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

9. โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 2 2 (2) 1 1.1  - P 14,368,000      13,936,000    13,936,000     100.00   

10. โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1  - P 6,845,000        6,639,650      6,639,650      100.00   

และน ้าตาลทราย เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0    

11. โครงการพัฒนาเพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื นท่ี (ระยะท่ี 2) 2 2 (2) 1 1.1  - P 15,000,000      14,250,000    14,250,000     100.00   

(งบลงทุน)

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด้ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่ำง

ด้ำเนินกำร

ด้ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตำม พรบ.
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แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด้ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่ำง

ด้ำเนินกำร

ด้ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตำม พรบ.

12. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)ด้านอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1  - P 9,168,000        8,892,960      8,892,960      100.00   

และน ้าตาลทราย ระยะท่ี 2 (งบลงทุน)

13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 2 2 (3) 1 1.1  - P 9,750,000        9,450,000      8,032,500      85.00    

14. โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ส้าหรับ 2 2 (12) 1 1.1  - P 9,146,000        8,871,620      8,871,620      100.00   

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)

15. โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอ้อยพันธ์ุใหม่และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุดี 2 2 (13) 1 1.1  - P 36,178,600      35,991,000    35,989,524     100.00   

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั นต้น 2 2 (18) 1 1.1  - P 450,000,000    450,000,000   450,000,000   100.00   

และขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550

รวมทั งสิ น 614,950,200   609,520,930  606,081,034  99.44

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณทั งปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก

                1. มีการปรับแผนการด้าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้าเนินโครงการ

                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซื อจัดจ้างในการด้าเนินงาน

                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 

นโยบำย Agenda : A 6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD + ServiceImprovement) (ข้อ 8)

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
1. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตอ้อย (Productivity) 100.00 16,450,000   16,316,500   16,248,118      99.58  - ยอดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตาม พรบ. ปี 2562 เป็นวงเงิน 16,450,000 บาท

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี แต่มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้โครงการเพ่ิมเติม คงเหลือ 13,621,400 บาท

 1.1 ศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,000,000     2,000,000     1,921,845.02    96.09 ผลกำรด้ำเนินงำน  (ด้ำเนินกำรเอง)

ปี 2562 โดยการจัดท้าแปลงสาธิตการปลูกอ้อยการเพาะ  - การด้าเนินงานจัดท้าแปลงสาธิตการปลูกอ้อย การเพาะเลี ยงเลี ยงและขยายแมลงศัตรู

เลี ยงและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ การออกเย่ียมเยียน ตามธรรมชาติ ออกเย่ียมเยียนให้ค้าแนะน้าเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีเป็นสมาชิก ศร. 

ผลลัพธ์

 - เป็นศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย

 - มีแปลงสาธิต มีการเพาะเลี ยงและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ

 - มีการออกเย่ียมเยียนสมาชิก ศร.

 1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี 2562 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 350,000       350,000       300,710           85.92 ผลกำรด้ำเนินงำน

โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยให้กับ 1. จัดนิทรรศการการตรวจวัดคุณภาพความหวานอ้อยโดยรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ี จ้านวน 2ครั ง

ชาวไร่อ้อย ได้แก่ 1) สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561

และ 2) สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี เมือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 


มีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั งหมด 213 คน

2. จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี 2562 ในเขตภาคกลางให้แก่เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยในเขตภาคกลาง 2 ครั ง ดังนี  2.1) วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคม

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 100 คน (โดยประมาณ) 2.2) วันท่ี 31

พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ.กาญจนบุรี จ้านวน 101 คน   

3.จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี 2562 ในเขตภาคเหนือให้แก่ เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยในเขตภาคเหนือ 2 ครั ง มีผู้เข้าร่วมทั งหมด 235 คนได้แก่ 3.1)  วันท่ี 24 กค.62

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

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

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ณ ห้องประชุมโรงงานน ้าตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน 110 คน

 3.2) วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงงานน ้าตาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ้านวน 125 คน

ผลลัพธ์ 

 - มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย เพ่ือน้า

องค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตอ้อยในภูมิภาคต่างๆ ดังนี 

- ภาคกลาง จ้านวน 203 คน

- ภาคเหนือ จ้านวน 235 คน

 1.3 การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการทดสอบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 600,000       600,000       600,000           100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ทางจุลชีวิทยาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดย  - ด้าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง ศอภ.1 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น ้าตาลทรายและ ให้มีความพร้อมในการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา (ยีสต์และรา) ดังนี 


ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง ศอภ.1 ของ สอน. ให้มีความพร้อมใน 1. อบรมหลักสูตรพื นฐานในการวิเคราะห์ทดสอบแก่ เจ้าหน้าท่ี กสต.ศอภ.1 จ้านวน 1หลักสูตร

การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา (ยีสต์และรา) 2. เก็บตัวอย่างน ้าอ้อย น ้าเช่ือม และน ้าตาลทรายดิบ ช่วงต้นหีบ จ้านวน 5 โรงงาน


3. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


4. เก็บตัวอย่างน ้าอ้อย น ้าเช่ือม และน ้าตาลทรายดิบ ช่วงปลายหีบ จ้านวน 5 โรงงาน


5. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

6.รวบรวมรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด ยีสต์และรา เด็กซ์แทรน ในน ้าอ้อย 

น ้าเช่ือมและน ้าตาลทรายดิบ เพ่ือสรุปท้าเป็นรายงานผลโครงการ พร้อมวิเคราะห์อุปสรรค

ท่ีเกิดขึ นในโครงการ

7.รวบรวมรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด ยีสต์และรา เด็กซ์แทรน ในน ้าอ้อย

น ้าเช่ือมและน ้าตาลทรายดิบ เพ่ือสรุปท้าเป็นรายงานผลโครงการ พร้อมวิเคราะห์อุปสรรคท่ี

เกิดขึ นในโครงการ

8. จัดฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีโครงการ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ

ในการทดสอบจุลชีววิทยา”จ้านวน 2 หลักสูตรคือ การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี ยง

เชื อจุลินทรีย์ และเทคนิคพื นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร โดยมีการด้าเนินงานในเดือน 

ก.ค.-62

9. ศึกษาดูงาน การวิเคราะห์ยีสต์และรา ณ สถาบันอาหาร วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

ผลลัพธ์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง ศอภ.1 ของ สอน. มีความพร้อม

ในการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา (ยีสต์และรา)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 1.4 การปฏิบัติการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 550,000       550,000       549,999.39       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม โดยการศึกษาการสะสม 1.วิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้งและไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม จ้านวน 300ตัวอย่าง 
แป้ง น ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ ในแต่ละระยะการเจริญ 900 รายการวิเคราะห์ โดยการศึกษาการสะสมน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ จะศึกษาในแต่ละ
เติบโตของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม และประมาณการช่วงอายุ ระยะการเจริญเติบโตของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม เพ่ือประมาณการช่วงอายุท่ีเหมาะสมของ
ท่ีเหมาะสมของอ้อยพันธ์ุส่งเสริมในการเก็บเก่ียว เพ่ือให้ อ้อยพันธ์ุส่งเสริมในการเก็บเก่ียว
ได้คุณภาพผลผลิตสูงสุด 2.ประมวลผลและเปรียบเทียบผลการสะสมปริมาณน ้าตาลแป้งและไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม

จ้านวน 5 สายพันธ์ุด้วยกระบวนการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์แบบ Analysis of Variance
3. จัดท้าแผนภูมิรูปแบบการสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ พร้อมทั งข้อมูลลักษณะ
ประจ้าพันธ์ุของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม จ้านวน 5 สายพันธ์ุ
4. จัดท้าเอกสารค้าแนะน้าการเก็บเก่ียวอ้อยพันธ์ุส่งเสริม
5. จัดท้ารูปเล่มรายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการฯ
ผลลัพธ์
 - เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีแนวทางการปฏิบัติในการเก็บเก่ียวอ้อยพันธ์ุส่งเสริมแต่ละสายพันธ์ุ
เพ่ือให้ได้คุณภาพสูงสุด

 1.5 การตรวจสอบคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมโดยใช้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 900,000       900,000       899,951.29       99.99 ผลกำรด้ำเนินงำน

เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIRS) 1. ตรวจสอบคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริม จ้านวน 5 สายพันธ์ุ 900 รายการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
โดยการสร้างสมการท่ีมีประสิทธิภาพในการท้านาย ดังนี  (1) การวัดค่าคุณภาพอ้อยโดยใช้เคร่ือง NIR Spectrometer 2) การวิเคราะห์คุณภาพ
คุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR Spectrometer อ้อยตามคู่มือการวิเคราะห์ส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 

2. สร้างสมการท่ีมีประสิทธิภาพในการท้านายคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR 
Spectrometer
3. ทดสอบประสิทธิภาพของสมการเพ่ือท้านายคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR
4. จัดท้าคู่มือการใช้เคร่ือง NIRS ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
5.สอนวิธีการใช้เคร่ืองNIRS ในการตรวจสอบคุณภาพอ้อยให้แก่เจ้าหน้าท่ี สอน.จ้านวน 25ราย
ในวันท่ี 19 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายภาคท่ี 2 จ.ก้าแพงเพชร  
6. จัดท้าารายงานสรุปผลการด้าเนินงาน
ผลลัพธ์
 - ได้สมการท่ีมีประสิทธิภาพในการท้านายคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIRs
จ้านวน 3 สมการ และเจ้าหน้าท่ี สอน. มีความเข้าใจในการใช้เคร่ือง NIR Spectrometer
ในการตรวจสอบคุณภาพอ้อย

 1.6 ห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือการทดสอบด้านโรคและ 10 สายพันธ์ุ 10 สายพันธ์ุ 10 สายพันธ์ุ 100 1,200,000     1,200,000     1,199,986.50    100 ผลกำรด้ำเนินงำน

แมลงศัตรูอ้อย โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการ และการ 1,000 ตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง 1. ปลูกอ้อยพันธ์ุทดสอบความต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดง จ้านวน 16 สายพันธ์ุ


ทดสอบด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 2. ตรวจวิเคราะห์โรคใบขาวอ้อยแล้วเสร็จ จ้านวน 100 ตัวอย่าง จาก 3 สถานท่ี 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

คือ 1) ศอภ.1 2) สถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยอ่างทอง 3) สถานีวังม่วง

3. ตรวจวินิจฉัย ให้ค้าแนะน้า การป้องกันและก้าจัดการระบาดของแมลงศัตรูอ้อยในพื นท่ี
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

4. ศอภ.1 รายง่านว่า พบการระบาดของแมลงจักจ่ันในพื นท่ีปลูกอ้อย อ้าเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทีมผู้เช่ียวชาญได้ลงพื นท่ีส้ารวจ หาแนวทางการป้องกันก้าจัดแมลง
จัดท้าแปลงทดลองในพื นท่ีท่ีระบาด และติดตามผลการทดลองอย่างต่อเน่ือง
-
5. เพาะเลี ยงขยายผีเสื อข้าวสาร 120 กล่อง แตนเบียนไข่ตริกโกแกรมม่า 1,450 แผ่น และ
เชื อราบิวเวอเรีย 310 ถุง (ช่วงระหว่าง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562)
ผลลัพธ์


1. ได้พันธ์ุอ้อยท่ีมีความความต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงอ้อย

2. เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในอ้าเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอ้าเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตุและแนวทางการป้องกันของการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูอ้อย โดยเกษตรกรฯ ในพื นท่ีอ่ืนๆก็สามารถรับมือการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย
ได้อย่างถ่วงที ผ่านกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวไร่อ้อย

3.เกษตรกรชาวไร่อ้อยเจ้าหน้าท่ีโรงงาน ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับแมลงศัตรูธรรมชาติ(แตนเบียนไข่
ตริกโกแกรมม่าเชื อราบิวเวอเรีย)ส้าหรับการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อยในพื นท่ีของตน

 1.7  การส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือผลผลิตอ้อย 1,450 735 1,981 100 3,100,000     3,100,000     3,099,631        100 ผลกำรด้ำเนินงำน

โดยการวิเคราะห์คุณภาพของดิน โดยการพัฒนาห้อง ตัวอย่าง  ตัวอย่าง  ตัวอย่าง  - การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินให้เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินส้าหรับ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ดินให้เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ เกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับชาวไร่อ้อยในพื นท่ีภาคตะวันออก และ
ตัวอย่างดินส้าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 
ตัวอย่างดินให้กับชาวไร่อ้อย 1. วิเคราะห์คุณภาพดิน จ้านวน 2,238 ตัวอย่าง 

2. ออกเย่ียมติดตามให้ค้าแนะน้าเกษตรกรท่ีจัดท้าแปลงทดสอบ 9 ครั ง
3. เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ ของเกษตรกร 3 ครั ง
4. จัดเตรียมเอกสาร ISO เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ศอภ.4)
ผลลัพธ์

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับชาวไร่อ้อย 

 1.8 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบน ้าตาล ร้อยละ 100 ร้อยละ 70  ร้อยละ 70 100 2,000,000     2,000,000     1,999,947.21    100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ทรายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยการพัฒนา 1. วิเคราะห์น ้าตาลทรายและกากน ้าตาลทราย จ้านวน 151 ตั งแต่ ตุลาคม 61 - สิงหาคม 62 
ห้องปฏิบัติการฯ ของ ศอภ.1-4 ให้เตรียมความพร้อมจะย่ืน จ้านวน 151 ตัวอย่าง 1,063 รายการวิเคราะห์ 

ขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. เจ้าหน้าท่ีแผนกควบคุมคุณภาพ รง.น ้าตาลเกษตรผล ขอดูงานการวิเคราะห์ค่าโพลาไรเซ่ช่ัน
และจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีของ สอน. เร่ืองการ ของน ้าตาลทรายและขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าท่ี กสต.ศอภ.4 ให้ค้าแนะน้าใน
วิเคราะห์คุณภาพน ้าตาลทรายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การวิเคราะห์ ค่าโพลาไรเซ่ช่ัน ของน ้าตาลทราย ท่ี รง.เกษตรผล 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ซ่ึงจะด้าเนินการอบรมในช่วงไตรมาสท่ี 3-4 3. วิเคราะห์น ้าตาลจ้านวน 9 ตัวอย่าง ท่ีไม่ได้คุณภาพของ รง.เกษตรผล เพ่ือขอนุญาตผ่าปาก
ปรับคุณภาพเป็นน ้าตาลทรายดิบ 
4. วิเคราะห์น ้าตาลเพ่ือเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ กสต. ศอภ.4 และ รง.เกษตร
ผลไทยอุดรธานี จ้านวน 8 ตัวอย่าง 

5. จัดท้าเอกสารเพ่ือปรับระบบการรับรองค่าโพลาไรเซช่ันและค่าสี ของน ้าตาลทราย 
ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO/IEC  17025-2017 
6. จัดท้า เช่ือมโยง คู่มือคุณภาพ ขั นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ค่าโพลาไรซช่ันและค่าสี
ของน ้าตาลทราย จากมาตรฐาน ISO/IEC  17025:2005  เป็น ISO/IEC  17025 : 2017
7. ห้องปฏิบัติการ ศอภ.1-4 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ความช้านาญของน ้าตาลทรายขาว 
จ้านวน 2 ตัวอย่าง รายการวิเคราะห์ ได้แก่ Colour, Ash, Reducing sugar ,Polariisation
8. จัดท้าเอกสารระบบคุณภาพของการวิเคราะห์ค่าโพลาไรซช่ันและค่าสีของน ้าตาลทราย
ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 รองรับการตรวจประเมินจาก สมอ.
ผลลัพธ์

ศอภ.1-4 มีห้องปฏิบัติการท่ีเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล
ในภูมิภาคของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย และได้การรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

 1.9 การพัฒนาการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน ้าตาล500 ตัวอย่าง 490 ตัวอย่าง 806 ตัวอย่าง 100 500,000       500,000       499,999.87       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ในอ้อย น ้าตาลทราย และผลพลอยได้ โดยมีกิจกรรมการ 1. ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย อ้อยสด อ้อยไฟไหม้ ด้านการเปล่ียนแปลงน ้าหนัก,ปริมาณน ้าตาล
ตรวจวิเคราะห์ และให้บริการหาชนิดและองค์ประกอบ ท่ีวิเคราะห์ได้ด้วยเคร่ือง HPLC เทียบกับปริมาณน ้าตาลท่ีได้จากเคร่ือง Polarimeter
น ้าตาลในตัวอย่างอ้อย น ้าตาลทราย โดยใช้เคร่ือง HPLC 2. เจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหลักการท้างานและการประยุกต์ใช้งานของเคร่ือง HPLC 

3. ด้าเนินการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณในตัวอย่าง กากน ้าตาล ด้วยเคร่ือง HPLC 
เปรียบเทียบกับเคร่ือง Polarimeter และการ Titration 21 ตัวอย่าง
4.ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพ่ือน้ามาด้าเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดอ่ืนในกระบวนการ
ผลิตน ้าตาลทราย ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาลในโรงงาน ด้วยเคร่ือง HPLC
5. ขอค้าแนะน้าด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าคอนเดนเสท ณ ห้องปฏิบัติการของโรงงาน
น ้าตาลเอราวัณ
6. วิเคราะห์ตัวอย่างน ้าคอนเดนเสท ของโรงงานน ้าตาลเอราวัณ จ้านวน 3 ตัวอย่าง
7. ประมวลผลความพึงพอใจในการในการอบรมชาวไร่อ้อยของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้พัฒนา
ด้านอ้อยของสถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยชัยภูมิ
ผลลัพธ์

 - มีห้องปฏิบัติการท่ีเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่าง อ้อย น ้าตาลทรายและผลพลอยได้
ด้วยเคร่ือง HPLC ของ สอน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 1.10 การจัดท้าต้นทุนการผลิตอ้อย โดยการการส้ารวจ 1,200 1,200 1,200 100 800,000       800,000       859,547.44       107.44 ผลกำรด้ำเนินงำน
ต้นทุนการผลิตอ้อยในพื นท่ีปลูกอ้อยภาคเหนือ ภาคกลาง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ด้าเนินการออกส้ารวจต้นทุนการผลิตอ้อยใน 4 ภูมิภาค จ้านวน 1,200 ตัวอย่าง ดังนี 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศอภ.1 จ้านวน 400 ตัวอย่าง 

ศอภ.2 จ้านวน 200 ตัวอย่าง 
ศอภ.3 จ้านวน 80 ตัวอย่าง 
ศอภ.4 จ้านวน 400 ตัวอย่าง 
และ กอต. จ้านวน 120 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์
 - มีข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานเพ่ือน้าไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการก้าหนด
ราคาอ้อยเบื องต้น

  1.11 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart 100 4,450,000     4,316,500     4,316,500        100 ผลกำรด้ำเนินงำน
Farming จัดท้าพื นท่ีต้นแบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 30 ราย รวม 8,426 ไร่

เพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรท้าการเพาะปลูกอ้อยแบบแปลงใหญ่ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการไร่ และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลรองรับแผนท่ี
เพาะปลูกอ้อย (Attribute data) พัฒนาระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการไร่ของเกษตรกรต้นแบบรองรับแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย (Attribute data)และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการไร่อ้อยรองรับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented
Reality) รวมถึงการบริหารจัดการน ้าทั งระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การปลูกอ้อย
มีความเหมาะสมในแต่ละพื นท่ี
ผลลัพธ์
มีพื นท่ีต้นแบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 30 ราย รวม 8,426 ไร่ 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรท้าการเพาะปลูกอ้อยแบบแปลงใหญ่ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการไร่ และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลรองรับ
แผนท่ีเพาะปลูกอ้อย (Attribute data) พัฒนาระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการ
บริหารจัดการไร่ของเกษตรกรต้นแบบรองรับแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย (Attribute data) และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการไร่อ้อยรองรับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
(Augmented Reality) รวมถึงการบริหารจัดการน ้าทั งระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การ
ปลูกอ้อยมีความเหมาะสมในแต่ละพื นท่ี

กิจกรรม :
1. ส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 8,426 ไร่ ส้ารวจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในพื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ในกลุ่มเกษตรกรคู่สัญญาโรงงาน
เกษตรไทยฯ จ้านวนทั งสิ น 30 ราย รวมพื นท่ี 8,426 ไร่
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์
 - เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 30 ราย พื นท่ีปลูกอ้อย 8,426 ไร่ พร้อมและสนใจใช้งาน
ระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการไร่อ้อยตามแนว smart farming ผ่านระบบออนไลน์

2. ทดสอบระบบการเก็บข้อมูลพื นท่ีเพาะปลูกอ้อยแปลง 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ใหญ่ เพ่ือการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี 1. ด้าเนินการทดสอบระบบการเก็บข้อมูลพื นท่ีเพาะปลูกอ้อยแปลงใหญ่ 
อากาศยานไร้คนขับ (ขยายผลการด้าเนินงานจาก 2. สร้างแผนท่ีเพาะปลูกในระบบสารสนเทศ(www.thaismartfaming.com) 
โครงการปีก่อน) 3. ส้ารวจพื นท่ีโดยใช้ drone บันทึกผลข้อมูลการเพาะปลูก และทดสอบการกรอกระบบ

ผลลัพธ์
มีระบบการเก็บข้อมูลพื นท่ีเพาะปลูกอ้อยแปลงใหญ่ เพ่ือการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยสามารถบริหารจัดการไร่ตามแนวคิด Smart Farming รองรับการเพาะปลูกอ้อย
ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่

3. ด้าเนินการติดตั ง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งาน 30 ราย 30 ราย 30 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อยและการจัดท้า 1. ทดสอบติดตั งและใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย และการจัดท้าต้นทุนการเพาะ
ต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์ ผ่านตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ปลูกออนไลน์ ผ่านเกษตรกรกลุ่มเล็ก จ้านวน 3 ราย (ท่ีบ้านหนองบัวตากลาน บ้านหนองใหญ่ 

และบ้านหนองกรวด)
2. อบรมเจ้าหน้าท่ี ศอภ.2 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไร่โรงงานน ้าตาล และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
ส้าหรับการเป็นผู้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อยและ
การจัดท้าต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์
3. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อยและการจัดท้า
ต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์ ผ่านตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จ้านวน 30 ราย
4. ออกติดตามการจัดท้าแผนท่ีฯ ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตนเอง พบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อย
30 ราย สามารถจัดท้าแผนท่ีของตนเอง 5,240 ไร่ 
5. ทดสอบปรับปรุงและแก้ไขระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อยแบบออนไลน์ และการจัดท้า
ต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์ จากค้าแนะน้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งานต่อไป
ผลลัพธ์
เกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย
และต้นทุนการเพาะปลูกออนไลน์ของตนเองได้ 

4. พัฒนาระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร 4 ระบบ 4 ระบบ 4 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
จัดการไร่อ้อยรองรับแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย ตามหลักการ 1.พัฒนาระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไร่อ้อย รองรับแผนท่ีเพาะปลูก
Smart Farming อ้อยตามหลักการ Smart Farming ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี  1)ระบบการก้าหนดการคัดเลือกและ

การเตรียมท่อนพันธ์ุอัตโนมัติ 2) ระบบแนะน้ากิจกรรมการเพาะปลูกตามช่วงเวลาแบบอัตโนมัติ 
3) ระบบแนะน้าการจัดการโรคและแมลงแบบอัตโนมัติ 4) ระบบแนะน้าเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ตามกิจกรรมการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติทั งนี ได้พัฒนาเว็บไซด์กลางเพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ส้าหรับระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไร่อ้อยและลงพื นท่ีให้เกษตรกร
ต้นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ2ระบบได้แก่ระบบแนะน้ากิจกรรมการเพาะปลูกตามช่วงเวลา
แบบอัตโนมัติและระบบแนะน้าเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลตามกิจกรรมการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ
ผลลัพธ์
ระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไร่อ้อย รองรับแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย
ตามหลักการ Smart Farming ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี  1) ระบบการก้าหนดการคัดเลือก 
และการเตรียมท่อนพันธ์ุอัตโนมัติ 2) ระบบแนะน้ากิจกรรมการเพาะปลูกตามช่วงเวลาแบบ
อัตโนมัติ 3) ระบบแนะน้าการจัดการโรคและแมลงแบบอัตโนมัติ 4) ระบบแนะน้าเทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกล ตามกิจกรรมการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ 

2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนำพันธ์ุพืช : 100 3,500,000    3,500,000    3,497,632.59   99.93        
อ้อย และกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพอ้อย (ด้ำเนินกำรเอง) ผลกำรด้ำเนินงำน

 2.1 การจัดตั งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืช 1,300 1,300 1,300 100 1,610,000     1,610,000     1,610,000        100  - การรวบรวมเชื อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบของธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย และการขยาย
อ้อย โดยการรวบรวมเชื อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบของ สายพันธ์ุ/ สายพันธ์ุ/ สายพันธ์ุ/ อ้อยพันธ์ุดี ดังนี 
ธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย และการขยายอ้อยพันธ์ุดี 500 ตัน 500 ตัน 500 ตัน 1. ด้าเนินการดูแลและบ้ารุงรักษาแปลงขยายอ้อยพันธ์ุดี จ้านวน 60 ไร่ (ศูนย์อนุรักษ์ฯ 30 ไร่ 

สถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยอ่างทอง 30 ไร่)
2. ด้าเนินการดูแลและบ้ารุงรักษาแปลงรวบรวมพันธ์ุอ้อยปี 61 จ้านวน 1,300 สายพันธ์ุ

3. ด้าเนินการช้าท่อนพันธ์ุอ้อยรวมพันธ์ุ จ้านวน 1,300 สายพันธ์ุ เพ่ือใช้ในการปลูกแปลง
รวบรวมพันธ์ุปี 2562
4. เตรียมแปลงส้าหรับปลูกอ้อยรวบรวมพันธ์ุปี 2562
5. ด้าเนินการขยายอ้อยพันธ์ุดี ปี 2562
6. ด้าเนินการแจกอ้อยพันธ์ุดี จ้านวน 30 ไร่ ณ สถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยอ่างทอง
7.ด้าเนินการแจกอ้อยพันธ์ุดี จ้านวน 30 ไร่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ฯ วังม่วง
8. ด้าเนินการดูแลรักษาอ้อยแปลงสาธิต จ้านวน 30 ไร่
ผลลัพธ์
 - มีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืชอ้อย
 - มีแหล่งรวบรวมพันธุกรรมอ้อยหลากหลายสายพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีและรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity) เพ่ือใช้ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพท่ีดี

2.2  การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,890,000     1,890,000     1,887,632.59    99.87 ผลกำรด้ำเนินงำน

และคุณภาพอ้อย โดยการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยให้ 1. เก็บข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพน ้าตาลของงานวิจัยอ้อยลูกผสมชุด CSB08 CSB09
เหมาะสมกับท้องถ่ินชุด CSB ปี 2008 - 2016 และ CSB10 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืช : อ้อย จังหวัดสระบุรี
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2  เก็บข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพน ้าตาลของงานวิจัยอ้อยลูกผสมชุด CSB11 - CSB14 
ณ ศอภ.1
3. การดูแลรักษาอ้อยลูกผสมชุด CSB07 - 12 ท่ีด้าเนินงานวิจัยโดย ศอภ.2-4

4. กอต.จัดการสัมมนา "โครงการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
อ้อย ปี 2562" เพ่ือน้าเสนอผลการด้าเนินงานปรับปรุงพันธ์ุอ้อยประจ้าปี 2562 ของศอภ. 1-4 
ระหว่างวันท่ี 16-18 มค.62 ณ ห้องประชุมวังน ้าเขียว โฮเทล อ.วังน ้าเขียว จ.นครราชสีมา 65 คน
5. ศอภ.1-4 ด้าเนินการปลูกอ้อยทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB15 ศอภ.1 ด้าเนินการวิเคราะห์
คุณภาพอ้อยลูกผสุดชุด CSB15 ศอภ.2 ด้าเนินการเก็บข้อมูล CSB11-13 ศอภ.3 และ ศอภ.4 
ด้าเนินการดูแลอ้อยลูกผสมชุด CSB
6. ศอภ.1-4 ดูแลรักษาแปลงอ้อยลูกผสมชุด CSB
เม่ือเดือน มิ.ย. ท่ีผ่านมา และ ศอภ.1
ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช CSB 11-13 และไถพรวนก้าจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย CSB15
เม่ือเดือน กรกฎาคม ท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์
 - เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน

3.  โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 100 11,380,000   11,038,600   9,382,810       85.00 ผลกำรด้ำเนินงำน

เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพอ้อย  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 4 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานวันท่ี 7 ต.ค. 62 
กิจกรรม : โดยมีการด้าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย ดังนี 

 3.1 การเปรียบเทียบพันธ์ุและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่ 6 แปลง/ 6 แปลง/ 6 แปลง/ 100 1. การทดสอบและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสม
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดดิน 12 พันธ์ุ 12 พันธ์ุ 12 พันธ์ุ กับแต่ละชนิดดินในทั ง 4 ภาค

ในทั ง 4 ภาค 2. การบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคอ้อยทั งระบบ

 3.2 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคอ้อย 25 โรค/ 25 โรค/ 25 โรค/ 100 3. การตรวจวัดทางสรีรวิทยาเพ่ือสนับสนุนการทดสอบและพัฒนาพันธ์ุอ้อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทั งระบบ 2,000 เล่ม 2,000 เล่ม 2,000 เล่ม การผลิตอ้อยในสภาพพื นท่ีแห้งแล้ง

 3.3 การประยุกต์ใช้การตรวจวัดทางสรีรวิทยาเพ่ือสนับสนุน100 โคลนพันธ์ุ/
100 โคลนพันธ์ุ/
100 โคลนพันธ์ุ/
 100 4. การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองการเจริญเติบโตพืช DSSAT ท้านายผลผลิตอ้อยในสภาพการ
การทดสอบและพัฒนาพันธ์ุอ้อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 5 คู่ผสม/
 5 คู่ผสม/
 5 คู่ผสม/
 จัดการน ้าแบบต่างๆ และค้าแนะน้าในการให้น ้าเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในเขต
อ้อยในสภาพพื นท่ีแห้งแล้ง 2,000 ต้น 2,000 ต้น 2,000 ต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3.4 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองการเจริญเติบโตพืช DSSAT 10 สถานท่ี/
 10 สถานท่ี/
 10 สถานท่ี/
 100 ผลลัพธ์

ท้านายผลผลิตอ้อยในสภาพต่างๆ และค้าแนะน้าในการให้ 10 ไฟล์/
 10 ไฟล์/
 10 ไฟล์/
 1.ชาวไร่อ้อยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธ์ุจะช่วยให้ได้พันธ์ุอ้อยท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
น ้าเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 20 คน 20 คน 20 คน และการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะช่วยให้ได้พันธ์ุอ้อยตรงตามความต้องการ

ของชาวไร่อ้อยอย่างแท้จริง การใช้พันธ์ุอ้อยท่ีสามารถปรับตัวได้ดีจะช่วยยกระดับผลผลิต
ให้สูงขึ น และไว้ตอได้ดีขึ น ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีส้าคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายได้ดีย่ิงขึ น
2. มีแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาโรคอ้อยแบบการบูรณาการ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. ได้เชื อพันธุกรรมอ้อยทนแล้ง ท่ีสามารถปรับตัวได้ดีในเขตปลูกอ้อยปลายฝนอาศัยน ้าฝน 
เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุส้าหรับการพัฒนาอ้อยพันธ์ุใหม่ท่ีมีคุณสมบัติทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี
เหมาะสมกับพื นท่ีปลูกท่ีเส่ียงต่อการกระทบแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ นการใช้พันธ์ุอ้อย
ท่ีสามารถปรับตัวได้ดีจะช่วยยกระดับผลผลิตให้สูงขึ นและไว้ตอได้ดีขึ น ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีส้าคัญ
ในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
ได้ดีย่ิงขึ น
4. ได้ค้าแนะน้าซ่ึงก้าหนดมาจากแบบจ้าลองในการให้น ้าเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์อุตสำหกรรมอ้อยและ 100 12,000,000   11,640,000   11,640,000      100 ผลกำรด้ำเนินงำน

น ้ำตำลทรำยสู่อุตสำหกรรม 4.0  - พัฒนาศักยภาพงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั ง ทั ง 4 ภูมิภาค 
โดยด้าเนินงาน ดังนี  
ผลลัพธ์
 - สอน. มีนวัตกรรม (Innovation) บริการประชาชนและสามารถตอบโจทย์ในเชิงพื นท่ีได้ 

กิจกรรม : (Area based) และพัฒนาทักษะบุคลากรศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั ง 4 ภูมิภาค  
 4.1 แผนพัฒนาบุคลากร 1 แผน 1 แผน 1 แผน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

  - จัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงการ และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0
ผลลัพธ์
 -มีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายภาคท่ี 1 - 4 ให้มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์ฯ สู่อุตสาหกรรม 4.0

 4.2. พัฒนาเพ่ิมฐานข้อมูลอ้อยและน ้าตาลทรายในระบบ 2 module 2 module 2 module 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

สารสนเทศคลังข้อมูล (SDC)  1. พัฒนาเพ่ิมฐานขอมูลออยและน ้าตาลทรายในระบบสารสนเทศคลังขอมูลใน 2 module 
ได้แก่ 1.1) พันธ์ุอ้อย 1.2) เคร่ืองจักร ในระบบสารสนเทศคลังข้อมูล (SDC) พันธุออย
และเคร่ืองจักร โดยอางอิงขอมูลจากหนังสือพันธุออยในประเทศไทย (ส้านักงานคณะกรรมการ
ออย และน ้าตาลทราย, 2558)
 2. พัฒนาระบบผูเช่ียวชาญเสมือนดานการเพาะปลูกออยนั นด้าเนินการพัฒนาระบบโตตอบ  
บทสนนาโดยผาน Module Chatbot App ใน 2สวน ไดแก การพัฒนาองคความรูดานพันธุอ้อย
และดานเคร่ืองจักร ใหสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศคลังขอมูล (SDC) และสามารถแสดง
ผลการตอบกลับ ใหเขาถึงไดงาย ซ่ึงเปน module ท่ีเกษตรกรมีความสนใจและจ้าเปนต้องใช้
ผลลัพธ์
 -ได้ฐานขอมูลออยและน ้าตาลทรายในระบบสารสนเทศคลังขอมูลใน 2 module ท่ีเกษตรกร
มีความสนใจและจ้าเปน ได้แก่ 1.1) พันธ์ุอ้อย 1.2) เคร่ืองจักร ซ่ึงการพัฒนาความสามารถของ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบผู้เช่ียวชาญเสมือนนั นอาศัยการพัฒนาการตอบกลับของระบบใหครอบคลุมประเด็นค้าถาม
และค้าส้าคัญเพ่ือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

 4.3 พัฒนาแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับดิน น ้า ปุ๋ย 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

 - จัดท้าระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดังนี  
   1. ระบบแจ้งเตือนภัยโรคอ้อย
   2. ระบบสอบถามและปรึกษาปัญหาโรคอ้อย
   3. ระบบค้นหาและแสดงผลข้อมูลประวัติการพบโรคอ้อยท่ีมีการแจ้ง 
   4. ระบบข้อมูลโรคอ้อยและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
   5. ระบบ Timelineเก็บข้อมูลอ้อยโดยจัดท้าในWeb Application และMobile Application
พัฒนาต่อยอดการขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพื นท่ีปลูกอ้อยทั ง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ
ผลลัพธ์

 - ได้แอปพลิเคช่ันเก่ียวกับระบบเตือนภัยโรคและแมลง (Warning system) ท่ีครอบคลุมพื นท่ี
ปลูกอ้อยทั ง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ เกษตรกรสามารถนาแอปพลิเคชันไปใช้ในการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคแมลงได้อย่างทันท่วงที ทาให้การบริหารจัดการไร่อ้อยดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.4 พัฒนาแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับระบบเตือนภัยโรคและ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

(Warning system)  - จัดท้าระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดังนี 
    1. ระบบแจ้งเตือนภัยโรคอ้อย
    2. ระบบสอบถามและปรึกษาปัญหาโรคอ้อย 
    3. ระบบค้นหาและแสดงผลข้อมูลประวัติการพบโรคอ้อยท่ีมีการแจ้ง 
    4. ระบบข้อมูลโรคอ้อยและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
    5. ระบบ Timeline เก็บข้อมูลอ้อยโดยจัดท้าในWeb Application และ Mobile 
Application พัฒนา ต่อยอด การขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพื นท่ีปลูกอ้อย 

ทั ง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ
ผลลัพธ์
 - ได้แอปพลิเคช่ันเก่ียวกับระบบเตือนภัยโรคและแมลง (Warning system) ท่ีครอบคลุม
พื นท่ีปลูกอ้อยทั ง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ท้าให้เกษตรกรสามารถน้าแอปพลิเคชันไปใช้ในการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงได้อย่างทันท่วงที ท้าให้การบริหารจัดการไร่อ้อยด้าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.5 จัดท้าโปรแกรมสารสนเทศในการแสดงพื นท่ีความ 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

แสดงตามเกณฑ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  - พัฒนาและจัดท้าโปรแกรมสารสนเทศในการแสดงพื นท่ีความเหมาะสมแสดงตามเกณฑ์ต่างๆ 
ประกอบไปด้วย ด้านดิน ด้านน้าใตดิน ด้านน้าผิวดิน และความเหมาะสมดานฝน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์

 - ได้โปรแกรมสารสนเทศในการแสดงพื นท่ีความเหมาะสมแสดงตามเกณฑ์ความอุดมสมบูรณ์

ของดินท้าให้เกษตรและผู้เก่ียวข้องสามารถน้าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

เลือกพื นท่ีปลูกอ้อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 4.6 จัดท้าโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเด่ียว 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

(standalone system) ส้าหรับแสดงพื นท่ีความ  - จัดท้าโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเด่ียว (standalone system) ซ่ึงมีรายละเอียดการใช้ 

เหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยและขยายพื นท่ีปลูก standalone system ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี 
  

  1. รวบรวมและเก็บขอมูลพารามิเตอรท่ีเก่ียวข้องในพื นท่ีปลูกออยตามภูมิภาคและตรวจสอบ

ความเหมาะสมในการใช้Standalone System เพ่ือด้าเนินการต่อไป 


  2. เตรียมขอมูลพื นฐานท่ีใชในการแสดงพื นท่ีความเหมาะสมส้าหรับปลูกออยตามภูมิภาคดวย 
Standalone System
  

  3. น้าเสนอขอมูลในรูปแบบแผนท่ีตามการออกแบบของผูใชงาน
  

  4. จัดท้าและพัฒนาใน Standalone Ssystem ส้าหรับ แสดงพื นท่ีความเหมาะสมส้าหรับ

การปลูกออยและขยายพื นท่ีปลูก 1 module

ผลลัพธ์

 - โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเด่ียว (standalone system) ส้าหรับแสดงพื นท่ีความ

เหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยและขยายพื นท่ีปลูกตามลักษณะพื นท่ีทั ง 4 ภูมิภาคได้อย่าง

เหมาะสมตามการออกแบบของผูใชงาน

 4.7 พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

เพ่ือช่วยในการบริหารการตัดสินใจในระบบอุตสาหกรรม  - พัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เพ่ือชวยในการบริหารตัดสินใจใน 

อ้อยและน ้าตาลทราย ระบบออยและน ้าตาล โดยใช้เทคโนโลยี Case based Reasoning ซ่ึงเป็นระบบปญญา

ประดิษฐ์ ท่ีมีวิธีการเรียนรู้ 4 ขั นตอน ด้าเนินการแล้วเสร็จ 2 ขั นตอน คือ 1. รวบรวมข้อมูล

และพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญในการวิเคราะหการเกิดโรคของออยในช่วงการเพาะปลูก และ

เลือกใชแนววิธีแกไขท่ีเหมาะสม 2. พัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลในสวนของดิน

น ้า ปุ๋ย และอยู่ในระหว่างการด้าเนินการ 2 ขั นตอน คือ 3. ปรับปรุงการเช่ือมโยงระบบฐาน

ขอมูลในสวนของดิน น ้า ปุ๋ย 4. ปรับปรุงวิธีการตอบกลับของระบบให้ซับซ้อนน้อยลง โดยการ

เพ่ิมการตอบกลับแบบตัวเลือกและแบบรูปภาพเพ่ิม key word ใหครอบคลุมส่ิงท่ีตองการ

สืบค้นและลดค้าฟุ่มเฟือยลงเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและง่ายต่อการใช้งาน

ผลลัพธ์

 - ได้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีช่วยในการบริหารการตัดสินใจในระบบ

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 4.8 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

การเพ่ิมมูลค่าอ้อย (Sugarcane for BioEconomy)  จัดท้าระบบสารสนเทศแสดงมูลคาน ้าตาลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑแปรรูปผานเว็บไซตเปน

การพัฒนาระบบ Interactive Semantic Web เพ่ือการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศการเพ่ิม

มูลคาออยใหเปน Value Chain ในภาพประเทศไทย และเปรียบเทียบในระดับโลก เพ่ือใชเปน

สารสนเทศในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป

ผลลัพธ์

 - ได้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการเพ่ิมมูลค่าอ้อย (Sugarcane for 

BioEconomy) 

 4.9 จัดท้าระบบ FARM mobile อุปกรณ์ติดกับเคร่ือง 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

จักรกลเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานเคร่ืองจักรกลในการ  - จัดท้าระบบ FARM mobile อุปกรณ์ติดกับเคร่ืองจักรกล เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานเคร่ือง

สนับสนุนงานพัฒนาด้านอ้อย จักรกลในไร่อ้อย โดยด้าเนินการติดอุปกรณ์ FARM mobile กับรถแทรกเตอร์ท่ีใช้งานของ

ตัวแทนในแต่ละภูมิภาค เพ่ือประเมินลักษณะการใช้งานอย่างเป็นระบบ

ผลลัพธ์

 - ได้ระบบ FARM mobile อุปกรณ์ติดกับเคร่ืองจักรกลเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานเคร่ืองจักรกล

ในการสนับสนุนงานพัฒนาด้านอ้อย

 4.10 จัดท้าระบบ Precise Agriculture สารสนเทศ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

จัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการบินไร้คนขับด้วยเทคโนโลยี  - พัฒนาและจัดท้าระบบ Precise Agriculture ระบบสารสนเทศจัดเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยี 

การบินไร้คนขับ การบินไรคนขับ ในการแนะน้าการวางแผนการปลูกและจัดการออย ตอยอดระบบ Farm 

Profile  ท่ีเคยประมาณการ Crop Health ด้วยเทคโนโลยี Geo Spatial Analytic ดวย 

NIR Sensor ท่ีสกัดจาก ภาพถายทางอากาศ

ผลลัพธ์

 - ได้ระบบ Precise Agriculture สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการบินไร้คนขับ 

ท่ีใช้ในการแนะน้าการวางแผนการปลูกและจัดการออย

 4.11 สร้างสมการในการวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเป้ือน 1 สมการ 1 สมการ 1 สมการ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

อ้อยด้วยเทคนิค NIR (Near Infrared) เทคนิค NIR 1.พัฒนาสมการในการวิเคราะห์หาปริมาณส่ิงปนเป้ือนในอ้อย ด้วยเทคนิค Near Infrared(NIR)

(Near Infrared) ในห้องปฏิบัติการและความเป็นไปได้นอกห้องปฏิบัติการและเพ่ิมฐานข้อมูลเพ่ือปรับปรุงสมการ

ในการวิเคราะห์อ้อยสับจานวน 3 สมการในพารามิเตอร์การวิเคราะห์หาค่า Brix, Pol, Fiber

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ี ศอภ. 1 – 4 จ้านวน 49 ราย ในการใช้งานเคร่ือง

NIRS ในการวิเคราะห์หาปริมาณส่ิงปนเป้ือนในอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

 - ได้สมการในการวิเคราะห์หาปริมาณส่ิงปนเป้ือนในอ้อยด้วยเทคนิค NIR (Near Infrared)

160





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5. โครงกำรพัฒนำเพ่ิมผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั ง 100 10,000,000   8,000,000    8,000,000       100 ผลกำรด้ำเนินงำน
แบคทีเรีย และลดอัตรำท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธี 1. พัฒนากรรมวิธีการยับยั งแบคทีเรียและลดอัตราท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
นำโนชีวภำพ 2. จัดท้าคู่มือแนวทางการยับยั งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ

ผลลัพธ์

 - ได้กรรมวิธีการยับยั งแบคทีเรียและลดอัตราท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ รวมทั ง
คู่มือแนวทางการยับยั งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ และ
สามารถน้าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลและ

กิจกรรม : ผู้ประกอบการ โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

 5.1 การสัมมนาเพ่ือเปิดโครงการ และให้ความรู้เก่ียวกับ 1 ครั ง/50 คน 1 ครั ง/50 คน 1 ครั ง/89 คน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
โรคอ้อยและการใช้สารนาโนชีวภาพในการป้องกันโรคอ้อย  - จัดสัมมนา เม่ือวันท่ี 7 กพ.62  ณ รร.เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมทั งสิ น 89 ราย

 5.2 การส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการระบาด 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ของโรคอ้อยท่ีส้าคัญในประเทศทั ง 4 ภูมิภาค  - มีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการระบาดของโรคอ้อยท่ีส้าคัญในประเทศ 4 ภูมิภาค
4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ภาคกลาง จ.ชลบุรี และกาญจนบุรี 2) ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และนครราชสีมา 4) ภาคเหนือ จ.ก้าแพงเพชร
และ จ.นครสวรรค์
ผลลัพธ์

ข้อมูลเก่ียวกับการระบาดของโรคอ้อยท่ีส้าคัญในประเทศทั ง 4 ภูมิภาค

 5.3 ศึกษาพัฒนาสูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งแบคทีเรีย 1 สูตร 1 สูตร 1 สูตร 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

และเชื อราสาเหตุโรคอ้อย เพ่ือลดอัตราท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย 1. ศึกษาข้อมูลการปลูกเชื อสาเหตุโรคอ้อยส้าหรับทดสอบ ความต้านทานโรคในขั นตอน
ของการคัดเลือกพันธ์ุ 

2. สังเคราะห์ วิเคราะห์คุณสมบัติ และศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสูตร
สารนาโนชีวภาพ ส้าหรับยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรีย และเชื อราสาเหตุโรคอ้อย
ท่ีส้าคัญในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. ทดสอบสูตรนาโนชีวภาพส้าหรับยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรียและเชื อราสาเหตุโรคอ้อย
ท่ีส้าคัญในสภาพห้องปฏิบัติการ และสภาพโรงเรือน เพ่ือเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ้อย
และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค พร้อมทั งประเมินประสิทธิภาพของสูตรนาโนชีวภาพท่ีพัฒนาขึ น
4. จัดเตรียมแปลงสาธิตการระบาดของโรค 4 แปลง (ภูมิภาคละ 1 แห่ง) โดยมีการควบคุมพื นท่ี
ส้าหรับปลูกอ้อยเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อพื นท่ีปลูกอ้อยใกล้เคียง 
(ใช้พื นท่ีปลูกอ้อยประมาณ 100-200 ตรว./โรคอ้อย)
ผลลัพธ์

1. ได้อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสูตรสารนาโนชีวภาพ ส้าหรับยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจาก

แบคทีเรีย และเชื อรา
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ้อย และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค

 5.4 ศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสูตร 1 งาน 1 งาน 1 งาน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

นาโนชีวภาพ 1) การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี ยงเชื อและการพัฒนา

สูตรนาโนชีวภาพส้าหรับยับยั งโรคอ้อยให้กับบุคลากรของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น ้าตาลทราย ในวันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผู้เข้าร่วมอบรม จ้านวน 30 ราย

 2) ในการทดลองของการฉีดพ่นสารนั น สาร Ag จะใช้เพียง 0.032 g คิดเป็นเงิน 7.04 บาท

และ Graphene เพียง 0.01 g คิดเป็นเงิน 8 บาท ซ่ึงผสมอยู่ใน ZnO ท่ี 6.4 g ดังนั นเราจึง

ค้านวณหาค่าสารท่ีใช้จริง เทียบกับราคาได้ดังนี 

1. ถ้าใช้ ZnO อย่างเดียว จะใช้ 6.4 g คิดเป็นราคา 4,032 บาท

2. ถ้าใช้ Zn/Ag อย่างเดียว จะใช้ 6.432 g คิดเป็นราคา 4,039.04 บาท

3. ถ้าใช้ Zn-G-Ag อย่างเดียว จะใช้ 6.442 g คิดเป็นเงิน 4,047.04 บาท

ผลลัพธ์


 - ได้ต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสูตรนาโนชีวภาพ

 5.5 การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 1 งาน 1 งาน 1 งาน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

สูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรีย  - จัดท้าเอกสารค้าขอรับอนุสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองสิทธิส้าหรับผู้วิจัยและผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

และเชื อรา เพ่ือให้มีความพร้อมส้าหรับย่ืนขอการรับรอง ผลลัพธ์


อนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  - เอกสารค้าขอรับอนุสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองสิทธิส้าหรับผู้วิจัยและผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

 5.6 จัดท้าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ 100 ชุด 100 ชุด 100 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

พัฒนาสูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งแบคทีเรียท่ีก่อ  - จัดท้าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาสูตรนาโนชีวภาพในการยับยั ง

ให้เกิดโรคอ้อย แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย
ผลลัพธ์


 - คู่มือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาสูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งแบคทีเรีย

ท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย
6. โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองจักร 100 5,000,000    4,850,000    4,850,000       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

กลเกษตรเพ่ือกำรปลูก บ้ำรุงรักษำ กำรเก็บเก่ียว 1. สร้างเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการต้นแบบ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริการ

และขนส่งอ้อย ระยะท่ี 1 เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย และสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ จ้านวน 5 ราย

2. จัดท้าคู่มือช่วยก้าหนดรูปแบบ กระบวนการและมาตรฐานในการสร้างผู้ประกอบการใหม่

ในกลุ่มรถแทรกเตอร์ กลุ่มรถคีบอ้อย และกลุ่มรถตัดอ้อย สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลทราย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์
1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ สามารถพัฒนาทักษะในการบริการเคร่ือง
จักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน จ้านวน 5 ราย
2. มีคู่มือช่วยก้าหนดรูปแบบ กระบวนการและมาตรฐานในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่ม
รถแทรกเตอร์ กลุ่มรถคีบอ้อยและกลุ่มรถตัดอ้อย สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย

กิจกรรม : ผลกำรด้ำเนินงำน

 6.1 รวบรวมองค์ความรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ 120 เล่ม 120 เล่ม 120 เล่ม 100  - ได้จัดท้าคู่มือการบริหารการให้บริการเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา
แก้ปัญหา และน้ามาพัฒนาคู่มือการบริหารการให้บริการ การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย ในรูปแบบ e-book จ้านวน 20 เล่ม และเล่มคู่มือจ้านวน 
เคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บ 100 เล่ม ส้าหรับหลักสูตรอบรมในระดับ 1 เรียบร้อยแล้ว 
เก่ียวและขนส่งอ้อย ในรูปแบบ e-book และเล่มคู่มือ ผลลัพธ์

 - ได้คู่มือการบริหารการให้บริการเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว
และขนส่งอ้อย ในรูปแบบ e-book และคู่มือส้าหรับหลักสูตรอบรมในระดับ 1

 6.2 จัดท้าหลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ  - จัดท้าหลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อย

หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯแล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจากสอน.แล้ว
ผลลัพธ์
 - หลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่

 6.3 คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ในพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เข้ารับ  - คัดเลือกเกษตรกรฯ จ้านวน 100 ราย ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมระดับ 1  เพ่ือคัดเลือก 20 ราย
การฝึกอบรมในระดับท่ี 1 : หลักสูตรความรู้พื นฐานการ เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมในระดับ 2 ต่อไป
บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในการผลิตอ้อย
 6.4 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูกอ้อย  - ได้ท้าการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร
บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย เพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย เรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์
 - ได้ระบบสารสนเทศด้านการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา 
การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย 

 6.5 ฝึกอบรมในระดับท่ี 2 : หลักสูตรการใช้งานระบบ 20 ราย 20 ราย 20 ราย 100 1. ด้าเนินการฝึกอบรมระดับท่ี 2 : หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการให้บริการ
สารสนเทศด้านการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือ เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย จ้านวน 
การปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย 20 ราย โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถแทรกเตอร์ กลุ่มรถคีบ และกลุ่ม
โดยคัดเลือกและประเมินผลจากผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม รถตัดอ้อย  ในวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น
ในระดับท่ี 1 มาเข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ี 2 2. ประชุมตรวจรับงานงวดท่ี 2 เม่ือ 26 เมษายน 2562  
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 6.6 คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการท่ีมี 5 ราย 7 ราย 7 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ศักยภาพและความพร้อม เป็นผู้ประกอบการต้นแบบ  - คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการ
 จ้านวน 7 ราย

 - ได้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการต้นแบบ จ้านวน 7 ราย

 6.7 จัดฝึกอบรมในระดับท่ี 3 : หลักสูตรการพัฒนาสร้าง 5 ราย/ 5 ราย/ 5 ราย/ 100
ผู้ประกอบการต้นแบบให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือ 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม  1) ด้าเนินการจัดอบรมในระดับท่ี 3 : หลักสูตร การพัฒนาสร้างผู้ประกอบการต้นแบบให้กับ



ผู้ประกอบการใหม่ เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการ จ้านวนไม่น้อยกว่า 5 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
(1) กลุ่มรถแทรกเตอร์จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย (2) กลุ่มรถคีบอ้อย จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ราย 
และ (3) กลุ่มรถตัดอ้อยจ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย
 ในการจัดอบรมในพื นท่ีของเกษตรกรแต่ละราย ด้าเนินการตั งแต่ วันท่ี 27 - 30 มิถุนายน 2562
 2) ออกไปตรวจติดตามผลการด้าเนินงานของผู้ประกอบการทั ง 5 ราย เพ่ือให้ค้าปรึกษาแนะน้า
พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือ ผปก.ทั ง 7ราย

 - มีผู้ประกอบการด้านการบริการเคร่ืองจักรกลเกษตร เพ่ือการปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว 
และขนส่งอ้อย จ้านวน 3 กลุ่ม คือ  (1) กลุ่มรถแทรกเตอร์ จ้านวน 3 ราย  (2) กลุ่มรถคีบอ้อย
จ้านวน 2 ราย และ (3) กลุ่มรถตัดอ้อยจ้านวน  2 ราย

 6.8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่บุคลากร 50 ราย 50 ราย 98 ราย 196 ผลกำรด้ำเนินงำน

ของ สอน. รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง  1) ศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูก
บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส้าหรับผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์
 2) จัดท้าเอกสารการวิจัยและส่ือวีดีทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานการวิจัย
 
 3) จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการให้แก่บุคลากรของ สอน. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 2 ครั ง 
ครั งท่ี 1 วันท่ี 27 กค.62 และครั งท่ี 2 ในวันท่ี 5 สค.62  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั งหมด 98 คน

 - ได้ผลวิเคราะห์ทางเศรษศาสตร์ในการลงทุนการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรอ้อย 
และมีแนวทางการจัดการธุรกิจให้บริการเคร่ืองจักรกลเกษตรอ้อยให้ผู้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
หรือผู้ประกอบการท่ีสนใจ   

7. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรม 100 3,000,000    2,980,000    2,980,000       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

อ้อยและน ้ำตำลทรำย ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำง  - ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ภายใต้แผน
อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยทั งระบบสู่ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ดังนี 
อุตสำหกรรม 4.0 ผลลัพธ์

 - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาล และ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลกำรด้ำเนินงำน 

ผลลัพธ์
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดทัศนคติ และภาพลักษณ์ท่ีดีกับอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย 
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
 -  ส้ารวจทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 85 ท่ีได้รับข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เกิดทัศนคติท่ีดีกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และจิตส้านึกด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกับอุตสาหกรรมอ้อย

กิจกรรม : และน ้าตาลทราย และมองว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 7.1 จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1 แผน 1 แผน 1 แผน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย  - จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผ่านทางส่ือรูปแบบต่าง ๆ อ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผ่านทางส่ือรูปแบบต่าง ๆ
 7.2 จัดท้าสกู๊ปข่าวยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 10 ครั ง 10 ครั ง 10 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

อ้อยและน ้าตาลทราย ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานี จัดท้าสกู๊ปข่าว ความยาว 2 นาที/ครั ง ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จ้านวน 10 ครั ง

โทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7 หรือ 9 อย่างน้อย 2 ช่องสถานี ดังนี 

  - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการจุดประกายความสุข จ้านวน 5 ครั ง

  - สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 รายการเช้าชวนคุย จ้านวน 5 ครั ง

 7.3 จัดท้าสารคดีข่าว ความยาว 2-5 นาที/ครั ง ออกอากาศ 10 ครั ง 10 ครั ง 10 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  - จัดท้าสารคดีข่าว ความยาว 2 นาที/ครั งออกอากาศเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เว็บไซต์ไทยรัฐ (www.thairath.co.th) จ้านวน 10 ครั ง

 7.4  จัดท้าสารคดีข่าวความยาว 1-2 นาที/ครั ง ออกอากาศ 12 ครั ง 12 ครั ง 12 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

เผยแพร่ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  - จัดท้าสารคดีเชิงข่าว ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที/ครั ง อากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
ระบบ FM 92.5 MHz กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz รายการหมุนตามวัน จ้านวน 12 ครั ง 

 7.5  ผลิตและจัดท้าวีดีทัศน์  ความยาว 5 - 7 นาที 2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ภาษาอังกฤษ)  ผลิตและจัดท้าวีดีทัศน์ จ้านวน 2 เร่ือง

 - เร่ือง “อ้อยน ้าตาลไทย พัฒนาส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม” ความยาว 5 นาที
 - เร่ือง “แนะน้าหน่วยงาน สอน.” ความยาว 5 นาที
 - เร่ือง “แนะน้าหน่วยงาน สอน.” ความยาว 5 นาที

 7.6 การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social 4 ครั ง/เดือน 40 ครั ง 40 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

 Facebook) ในลักษณะอินโฟกราฟฟิค (Info graphics) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media Facebook) ในลักษณะอินโฟ
กราฟฟิค (Info graphics) จ้านวน 40 ครั ง อาทิเร่ือง
 - สอน. รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก รับบริจาคถุงผ้า
 - สรุปผลการด้าเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ปี 2561/2562
 - เกษตรแปลงใหญ่ สมัยใหม่ ใช่เคร่ืองจักรกลสู่ Thailand 4.0
 - โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ือซื อปัจจัยการผลิต (50 บาทต่อตันอ้อย)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 - ขั นตอนการเตือนภัยการระบาดและการป้องกันก้าจัดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย
 - การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ใหม่
 - การป้องกันก้าจัดจักจ่ัน
 - สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

 7.7 จัดนิทรรศการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 3 เร่ือง/ 3 เร่ือง/ 3 เร่ือง/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

สู่อุตสาหกรรม 4.0 15 ชิ นงาน 15 ชิ นงาน 20 ชิ นงาน  - จัดนิทรรศการแสดงในงานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน ้าตาลดีเด่น 
ประจ้าปี 2562  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม  โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร จ้านวน 3 เร่ือง/20 ชิ นงาน
1. นิทรรศการชาวไร่อ้อยดีเด่น 9 ชิ นงาน
2. นิทรรศการสถาบันชาวไร่อ้อยดีเด่น 6 ชิ นงาน
3. นิทรรศการโรงงานน ้าตาลดีเด่น 5 ชิ นงาน

 7.8 การจัดสัมมนาผู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อย 400 ราย/ 400 ราย/ 420 ราย/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง  - งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน ้าตาลดีเด่น ประจ้าปี 2562 เม่ือวันท่ี 8 สค.62
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ้านวน 420 คน

 7.9 น้าส่ือมวลชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาดูงาน 15 ราย/
1 ครั ง 15 ราย/
1 ครั ง 15 ราย/
1 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
 -จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตลาดน ้าตาลทราย ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) เม่ือวันท่ี 17-19 พค.62
โดยมีส่ือมวลชนและผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม จ้านวน 15 คน

8. โครงกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถ 100 3,164,600    3,164,600    2,870,219.20   90.70 ผลกำรด้ำเนินงำน
บุคลำกรในระบบอุตสำหกรรมอ้อย น ้ำตำลทรำย  - ได้ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย โดยจัดฝึกอบรม
และอุตสำหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สัมมนาตามหลักสูตร ดังนี 
(ด้ำเนินกำรเอง)   1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงนโยบาย
กิจกรรม : 
 ไปสู่การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค จ.กรุงเทพฯ โดยมี
 - ก้าหนดหลักสูตร/ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 ข้าราชการ สอน. เข้าร่วมอบรม จ้านวน 40 คน งบประมาณท่ีใช้ 120,000 บาท
เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและสมรรถนะ 2. การอบรมเสริมสร้างความรู้ เร่ือง มีสติพิชิตคอรร์รัปชันสอน. ร่วมใจห่างไกลทุจริตและศึกษา
ของบุคลากร ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันท่ี 9-11 พย.2561 ณ โรงแรม เซ็นต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี 

โดยมีข้าราชการ สอน. และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม จ้านวน 60 คน งปม. ท่ีใช้ 198,338 บาท
3. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เร่ือง "ก้าวต่อไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายไทย" เม่ือวันท่ี 19 ต.ค. 61 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้า จ.กรุงเทพฯ  
โดยมีข้าราชการ สอน.และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมอบรม จ้านวน 300คน งปม.ท่ีใช้ 210,000บาท
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "คุณลักษณะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 4.0"
เม่ือวันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี  โดยมีข้าราชการ
สอน. เข้าร่วมอบรม จ้านวน 28 คน งบประมาณท่ีใช้ 216,680 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เร่ือง "การปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัลและเตรียมพร้อมสู่ 
Thailand 4.0" เม่ือวันท่ี 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โดยมีข้าราชการ สอน. เข้าร่วมอบรมจ้านวน 54 คน งบประมาณท่ีใช้ 332,5860 บาท
6. การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-31 มค.62 ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. และ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 10 ราย งบประมาณ 14,389 บาท
7.การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองระหว่าง
วันท่ี 1-3 กพ. 62  โดยมีเจ้าหน้าท่ี สอน. เข้าร่วมอบรมจ้านวน 43 คน งปม.ท่ีใช้ 173,715 บาท
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) 
การปรับปรุงกระบวนงาน การวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี วัด ระหว่างวันท่ี 6-8 กพ.62 
ณ จังหวัดจันทบุรี เงินงบประมาณ จ้านวน 136,615 บาท
9.การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) 4.0 ระหว่างวันท่ี 25 - 27 ก.พ. 62 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากร สอน. 
เข้าร่วมอบรมจ้านวน 38 คน งบประมาณท่ีใช้ จ้านวน 170,960 บาท
10. หลักสูตรวิทยาการจัดการส้าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 13 ก.พ.- 
3 ก.ค.62 เงินงบประมาณ จ้านวน 79,000 บาท
11. หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 
30 มี.ค.62 - 25 ต.ค.62 เงินงบประมาณ จ้านวน 99,500 บาท
12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการท่ีเป็นเลิศ และเหนือความคาดหวัง ระหว่างวันท่ี
26 - 27 พค. 2562 (อาทิตย์-จันทร์) ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
จ้านวนเงิน 102,430 บาท
13. หลักสูตร การเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 13 วันท่ี 3-11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพ และ 8-11 กค.62 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี จ้านวนเงิน 8,816 บาท
14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี 2563-2564 ของ สอน วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ โรแงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 188,006.20 บาท
15. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ งบประมาณท่ีใช้ 195,000 บาท
ผลลัพธ์
 - บุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยน ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผู้ผ่านการพัฒนา 
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ ความสามารถ แนวคิดและสมรรถนะท่ีดี สามารถปฏิบัติงานราชการ
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั งมีวัฒนธรรม และค่านิยมในการท้างานท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
และประเทศชาติ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อย 100 14,368,000   13,936,000   13,936,000      100 ผลกำรด้ำเนินงำน

แบบบูรณำกำร ระยะท่ี 1 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ ปัญหาการระบาดของโรคใบขาว
อ้อย และแนวทางการป้องกันก้าจัด ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าท่ีโรงงานน ้าตาล 
นักวิชาการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 900 ราย ในพื นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ้านวน 4 ครั ง
2. การผลิตต้นกล้าพันธ์ุอ้อยปลอดโรค โดยกระบวนการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ เพ่ือเป็นต้นกล้า
พันธ์ุอ้อยสะอาดส้าหรับเพาะเลี ยงในแปลงอนุบาล ก่อนให้เกษตรกรน้าไปเป็นท่อนพันธ์ุ 
จ้านวน 100,000 ต้นกล้า
3.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบขาวอ้อย จ้านวน 10 เครือข่าย แต่ละเครือข่าย
มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน รวมทั งหมด 200คน โดยมีการอบรม จ้านวน 3 ครั ง เพ่ือให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ งในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
4. จัดท้าแผนในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในระยะยาวท่ีได้รับการยอมรับ 
และด้าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยโดยการมีส่วนร่วม ระยะท่ี 1 
ผลลัพธ์
1. สามารถสร้างการตระหนักรู้ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยให้แก่ทุกภาคส่วนเกิดการ
ต่ืนตัว มีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 
2. สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการกระบวนการและวิธีการ
ท่ีมีความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ ในแต่ละสภาพพื นท่ีท่ีพบการระบาดของโรค
ใบขาวอ้อย
3. สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของโรคใบขาวอ้อย โดยสร้างเป็นกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 
4. มีแผนในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในระยะยาวท่ีได้รับการยอมรับและ

กิจกรรม :
 ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยโดยการมีส่วนร่วม ระยะท่ี 1
 9.1 สร้างการตระหนักรู้ปัญหาการระบาดของโรค 900 ราย 900 ราย 900 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ใบขาวอ้อยให้แก่ทุกภาคส่วน (ชาวไร่อ้อย 800 คน  - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยและแนวทาง
/ นวก. 100 คน) การป้องกันก้าจัด ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าท่ีโรงงานน ้าตาล นักวิชาการ และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  จ้านวน 4 ครั ง ในพื นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลลัพธ์
 - เกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าท่ีโรงงานน ้าตาล นักวิชาการ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในพื นท่ีภาคกลาง 
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบถึงสถานการณ์ แนวทางการป้องกัน
การระบาดของโรคใบขาวอ้อยในปัจจุบัน และก้าจัดโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 9.2 แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบ 100,000 ต้น 100,000 ต้น 100,000 ต้น 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
บูรณาการกระบวนการและวิธีการ โดยผลิตต้นกล้า 1. คัดกรองท่อนพันธ์ุอ้อยท่ีปลอดโรคใบขาว เพ่ือให้ได้ท่อนแม่พันธ์ุท่ีน้ามาใช้ในการผลิต
พันธ์ุอ้อยปลอดโรคด้วยกระบวนการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ ต้นกล้าเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ 

2. ทดสอบการปลอดโรคใบขาวของกล้าพันธ์ุก่อนด้าเนินกระบวนการเพ่ิมปริมาณต้นกล้า
จากการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือด้วยระบบ Bioreactor
3. เพ่ิมปริมาณต้นกล้าจากการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือด้วยระบบ Bioreactor และย้ายไปปลูก
ในกระบะเพาะ พร้อมทั งดูแลรักษาในโรงเรือนอนุบาลอ้อย ปัจจุบันอยู่ในขั นตอนการอนุบาล
ต้นกล้าในโรงเรือน ซ่ึงต้นกล้าท่ีอนุบาลในโรงเรือนปัจจุบันได้อนุบาลแล้ว 100,000 ต้นกล้า 
ผลลัพธ์
 - กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับต้นกล้าพันธ์ุปลอดโรคใบขาวอ้อยส้าหรับการน้าไป
ปลูกขยายเพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื นท่ีของตนเอง

 9.3 การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาด10 เครือข่าย/ 10 เครือข่าย/ 10 เครือข่าย/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ของโรคใบขาวอ้อย 200 คน/
 200 คน/
 200 คน/
  - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของโรคใบขาวอ้อย จ้านวน 10 เครือข่าย 

อบรม 3 ครั ง อบรม 3 ครั ง อบรม 3 ครั ง รวม 200 คน และอบรมเครือข่าย จ้านวน 3 ครั ง
ผลลัพธ์
 - เครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 10 เครือข่าย 200 คน 

 9.4 จัดท้าแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค 1 แผน 1 แผน 1 แผน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ใบขาวอ้อย โดยการมีส่วนร่วม  - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการน้าเสนอแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค

ใบขาวอ้อย จากผู้ท่ีเก่ียวข้องในภูมิภาคต่างๆ จ้านวน 4 ครั ง ได้แก่ 
1) ครั งท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 38 ราย
2) ครั งท่ี 2 ภาคตะวันออก  มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 46 คน
3) ครั งท่ี 3 ภาคเหนือ  มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 48 คน
4) ครั งท่ี 4 ภาคกลาง   มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 34 คน
ผลลัพธ์  : ได้แผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย

10.โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรใช้พลังงำนของ 100 6,845,000    6,639,650    6,639,650       100 ผลกำรด้ำเนินงำน
กระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย  - การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอ้อย
เพ่ือมุ่งสู่อุตสำหกรรม 4.0    และน ้าตาล จ้านวน 3 โรงงาน รวมทั งสร้างแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิต

น ้าตาลทราย ส้าหรับการประมวลผลหาค่าประสิทธิภาพการผลิต จ้านวน 1 ระบบ 
ผลลัพธ์
 - มีข้อมูลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล จ้านวน 3 โรงงาน 
พร้อมด้วยแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย ส้าหรับการประมวลผล
หาค่าประสิทธิภาพการผลิตจ้านวน 1 ระบบ น้าไปสู่การเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับโรงงานผลิต
น ้าตาลอ่ืนๆ สามารถเพ่ิมผลผลิตน ้าตาลทรายให้สูงขึ นกว่าเดิม 5-15% ได้
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม :

   10.1 จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 3 โรงงาน 3 โรงงาน 3 โรงงาน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

น ้าตาลทรายของทั งโรงงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล  - จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทราย
ในภาพรวมและประสิทธิภาพของการผลิตน ้าตาลทราย  - ติดตั งเคร่ืองมือวัด และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละกระบวนการ
ท่ีได้ ผลิตน ้าตาลทรายโรงงานน ้าตาลทรายท่ีเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 3 โรงงาน

 -การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในภาพรวมและประสิทธิภาพของการผลิตน ้าตาลทรายท่ีได้
ผลลัพธ์
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในภาพรวมและประสิทธิภาพของการผลิต
น ้าตาลทรายท่ีได้

   10.2 ออกแบบ และพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์จาก 1 โมเดล 1 โมเดล 1 โมเดล 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ข้อมูลทางสถิติในด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประเมิน  - พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลทางสถิติในด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประเมิน
ศักยภาพของกระบวนการผลิตน ้าตาลทราย ศักยภาพของกระบวนการผลิตน ้าตาลทราย

ผลลัพธ์
 - โมเดลทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลทางสถิติในด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประเมินศักยภาพ
ของกระบวนการผลิตน ้าตาลทราย

   10.3 สร้างแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพของ 1 โมเดล 1 โมเดล 1 โมเดล 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

กระบวนการผลิตน ้าตาลทรายจากการพัฒนาโมเดลทาง  - สร้างแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายจากการพัฒนา
คณิตศาสตร์ท่ีสามารถประมวลผลการใช้พลังงานต่อ โมเดลทางคณิตศาสตร์ ท่ีสามารถประมวลผลการใช้พลังงานต่อผลผลิตท่ีได้อย่างถูกต้อง
ผลผลิตท่ีได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์

 - แบบจ้าลองการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายจากการพัฒนาโมเดล
ทางคณิตศาสตร์

   10.4 การอบรมให้ความรู้การใช้งานแบบจ้าลองการ 50 ราย 50 ราย 50 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย ให้กับ  - การอบรมให้ความรู้การใช้งานแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย 
ผู้ประกอบการท่ีสนใจ ให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ

ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการได้รับความรู้การใช้งานแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย

   10.5 จัดท้าคู่มือการใช้งานแบบจ้าลองการประเมิน 300 เล่ม 300 เล่ม 300 เล่ม 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย จัดท้าคู่มือการใช้งานแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย
ผลลัพธ์  : คู่มือการใช้งานแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย

11. โครงกำรพัฒนำเพ่ือบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ 100 15,000,000   14,250,000   14,250,000      100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ภูมิศำสตร์เชิงพื นท่ี (ระยะท่ี 2)(งบลงทุน)  - พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3เร่ือง เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจของ
สอน.และให้บริการข้อมูลแก่ชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาลทรายและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์
1. มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื นท่ี ส้าหรับการเรียกดูข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
การปลูกอ้อยเพ่ิมขึ น
2. มีช่องทางเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของส้านักงานฯ ในการก้ากับดูแล

กิจกรรม :
 ชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการน ้าตาลทรายเพ่ิมขึ น
 11.1 ทบทวนและปรับปรุงการใช้งานของระบบเดิมท่ีได้ 2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ด้าเนินการในระยะท่ี 1 ทั ง 2 เร่ือง  - ทบทวนและปรับปรุงการใช้งานของระบบเดิมท่ีได้ด้าเนินการในระยะท่ี 1 ทั ง 2 เร่ืองแล้ว 
ตามท่ี สอน. เห็นชอบ
ผลลัพธ์
 - ข้อมูลการทบทวนและปรับปรุงการใช้งานของระบบเดิมท่ีได้ด้าเนินการในระยะท่ี 1
 ทั ง 2 เร่ืองแล้ว ตามท่ี สอน. เห็นชอบ

 11.2 จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูล 1 คน 1 คน 1 คน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ประสานงานโครงการท่ี สอน. ตลอดทั งโครงการ  - จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานท่ี สอน. ตั งแต่เร่ิมโครงการ จ้านวน 1 คน
 11.3 จัดหาเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ 4 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

พกพา  (Handheld GPS Receivers)  - ส่งมอบเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ้านวน 4 ชุด
ผลลัพธ์  :  ได้เคร่ืองมือส้าหรับการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื นท่ีตามภารกิจของ ศอภ. 1 - 4

 11.4 จัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

Windows server 2016 standard 24 core  - ส่งมอบลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Windows Server 2019 Standard 24 Core จ้านวน 1 ชุด
ผลลัพธ์ : ได้เคร่ืองมือส้าหรับการท้างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื นท่ี

 11.5 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล 5 ชุด 5 ชุด 5 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

แบบท่ี 2 พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  - ส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบ
Windows 10 ปฏิบัติการ Windows 10  จ้านวน 5 ชุด

ผลลัพธ์
 - ได้เคร่ืองมือส้าหรับการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากข้อมูลเชิงพื นท่ีได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 11.6 ออกแบบและพัฒนาระบบน้าเสนอสารสนเทศ 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับห้องติดตามสถานการณ์  - ออกแบบโครงสร้างระบบบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์ จ้านวน 3 เร่ือง 
ของ สอน. ท่ี สอน. เห็นชอบ

ผลลัพธ์ : ระบบบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์ จ้านวน 3 เร่ือง

 11.7 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบูรณาการ 30 ราย 30 ราย 30 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื นท่ี ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื นท่ี 
และผู้ท่ีสนใจ ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 - ระบบบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์ จ้านวน 3 เร่ือง
 11.8 เช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื นท่ีกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 100 ผลกำรด้ำเนินงำน   เช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื นท่ีกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 11.9 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนท่ัวไป 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน  ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนท่ัวไป

12. โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) 100 9,168,000    8,892,960    8,892,960       100          ผลกำรด้ำเนินงำน
ด้ำนอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย ระยะท่ี 2 1. ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
(งบลงทุน) ของประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและก้าหนดนโยบาย

ของผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 10 เร่ือง
2. จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมจัดฝึกอบรมระบบศูนย์ข้อมูล Data Center ด้านอุตสาหกรรม
อ้อยและน ้าตาลทราย
3. จัดหาซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงาน
ท่ีพัฒนาขึ น
ผลลัพธ์
มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือเป็นศูนย์กลางของประเทศในรูปแบบ
Smart Operation Center เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและก้าหนดนโยบายของผู้บริหารและ

กิจกรรม : ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 10 เร่ือง
 12.1 ออกแบบและพัฒนาระบบรวบรวม จัดเก็บ และ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ  - ด้าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 12.2 ออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปล่ียน น้าเสนอ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน  การติดต่อประสานงานขอข้อมูล และรอการติดต่อกลับจากหน่วยงาน

ข้อมูล ภายนอกท่ีขอเช่ือมโยงข้อมูล
 12.3 ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และระบบ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน  การติดต่อประสานงานขอข้อมูลและรอการติดต่อกลับจากหน่วยงาน

น้าเสนอข้อมูล ภายนอกท่ีขอเช่ือมโยงข้อมูล
 12.4 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมจัดฝึกอบรมระบบ 30 ราย 30 ราย 30 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ศูนย์ข้อมูล Data Center ด้านอุตสาหกรรมอ้อย  - จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมจัดฝึกอบรมระบบศูนย์ข้อมูล Data Center ด้านอุตสาหกรรม
และน ้าตาลทราย อ้อยและน ้าตาลทราย

ผลลัพธ์ : คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมจัดฝึกอบรมระบบศูนย์ข้อมูล Data Center

ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
 12.5 จัดหาซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
จัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงานท่ีพัฒนาขึ น  - จัดหาซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงาน

ท่ีพัฒนาขึ น เรียบร้อยแล้ว
ผลลัพธ์
 - ซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงาน
ท่ีพัฒนาขึ น 
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

นโยบำย Agenda : A 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

13. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมชีวภำพ 100 9,750,000    9,450,000    8,032,500    85.00      ผลกำรด้ำเนินงำน

 - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 4 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานวันท่ี 22 ต.ค. 62 โดยมีการด้าเนินงาน ดังนี 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย จ้านวน 10 ผลิตภัณฑ์

2. อบรมเผยแพร่เทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 100 คน

3. อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพและการวิเคราะห์
ทดสอบจ้านวน 10 คน
ผลลัพธ์
1. ได้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย จ้านวน 10 ผลิตภัณฑ์
2. อบรมเผยแพร่เทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 100 คน
3. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพและการวิเคราะห์

กิจกรรม :
 ทดสอบจ้านวน 10 คน
 13.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีน้าอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบ

2. วิเคราะห์และศึกษาโครงสร้างเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีด้าเนินการพัฒนา

3. วิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมส้าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีด้าเนินการพัฒนา

4. การด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
   

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  4.1 พลาสติกชีวภาพ อยู่ระหว่างการพัฒนาสมบัติเม็ดพลาสติกชีวภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตเดิมได้
  4.2 สารสกัดชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย อยู่ระหว่างการปรับปรุงวิธีการให้สามารถสกัดสาร
ได้ในปริมาณมาก 
4.3 ศึกษาวิธีการน้าไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เคร่ืองส้าอาง และพลังงาน เป็นต้น
ผลลัพธ์
ได้ 10 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีจะด้าเนินการผลิต ได้แก่ 
1. พลาสติกชีวภาพ จ้านวน 7 ผลิตภัณฑ์ ทั งการปรับปรุงคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพให้เหมาะสม
ต่อกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ น เช่น ความเหนียว ความยืดหยุ่น การทนความร้อน เป็นต้น 
และการน้าพลาสติกชีวภาพมาใช้ร่วมกับวัสดุเหลือทิ งจากกระบวนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดปริมาณของเหลือทิ งในกระบวนการผลิต 
2. สารสกัดชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย จ้านวน 3 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมยา
อาหาร เคร่ืองส้าอาง และพลังงาน เป็นต้น

   13.2  คัดเลือกผลิตภัณฑ์ พร้อมท้าแผนธุรกิจของ 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลิตภัณฑ์ เสนอแนะและคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมี 1. จัดท้าแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ จ้านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

ศักยภาพในการน้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด 2. คัดเลือกผู้ประกอบท่ีมีศักยภาพในการน้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
เชิงพาณิชย์ ผลลัพธ์

 - ได้แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ทั ง 10 ผลิตภัณฑ์ พร้อมรายช่ือผู้ประกอบการท่ีศักยภาพในการน้าต้นแบบ
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

   13.3 การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ 10 ราย 10 ราย 10 ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้ท่ีเก่ียวข้องด้าน 1. การอบรมหลักสูตรภาพรวมอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาการผลิต 2. การอบรมหลักสูตรการเป่าถุงพลาสติกชีวภาพ 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบแก่ ผลลัพธ์
เจ้าหน้าท่ีของ สอน.  - บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ของ สอน. ได้รับการอบรม 

จ้านวน 10 ราย
 13.4 การสัมมนาเผยแพร่การด้าเนินงานโครงการและ 100  ราย 100  ราย 100  ราย 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  - การสัมมนาเผยแพร่การด้าเนินงานโครงการและเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้แก่
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ้านวน 100 ราย โดยจัดวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ผลลัพธ์
 - สัมมนาเผยแพร่การด้าเนินงานโครงการและเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
จ้านวน 100 ราย โดยจัดวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

174



หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นโยบำย Agenda :  A5 การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี :1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

14. โครงกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data 100 9,146,000    8,871,620    8,871,620    100           ผลกำรด้ำเนินงำน

Analytic) ส้ำหรับอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย . 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 


(งบลงทุน ครุภัณฑ์) 2. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับเช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลท่ีมี

รูปแบบหลากหลายจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. จัดหาซอฟต์แวร์ (Veam Backup and Replication for VMware) ส้าหรับส้ารองข้อมูลท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ้านวน 1 ชุด (12 License) เพ่ือใช้ในการส้ารองข้อมูล

ผลลัพธ์

1. มีศูนย์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือชี น้าเตือนภัย และสามารถน้าไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้

2. มีระบบ Big Data Analytic เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการของ สอน. ได้อย่างถูกต้องและทันการณ์

3. สอน.มีแนวทางและข้อมูลสนันสนุนท่ีสามารถน้าไปใช้ประกอบการวางแผน ก้าหนดนโยบายหรือ 

มาตรการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายท่ีเปล่ียนแปลงไป

กิจกรรม :

 14.1 จัดหาซอฟต์แวร์ (Veam Backup and Replication 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

 for VM ware) ส้าหรับส้ารองข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม (12 License) (12 License) (12 License)  - ส่งมอบซอฟต์แวร์ (Veam Backup and Replication for VMware) จ้านวน 12 ชุดส้าหรับ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กฎหมาย เพ่ือใช้ในการส้ารองข้อมูล ส้ารองข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือใช้ในการส้ารองข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

 14.2 ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ส้าหรับการเช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลท่ีมีรูปแบบ  - ด้าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการเช่ือมโยงและบูรณาการ

หลากหลายจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ฐานข้อมูลท่ีมีรูปแบบหลากหลายจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ แล้ว และอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

รูปแบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

 14.3 ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึก และระบบวิเคราะห์ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบหลากหลายจากสังคม  - ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึก และระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย

ออนไลน์ จากสังคมออนไลน์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

 14.4 ออกแบบและพัฒนาระบบน้าเสนอข้อมูลผ่านศูนย์ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน ้าตาลทราย  - ออกแบบและพัฒนาระบบน้าเสนอข้อมูลผ่านศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมด้านอ้อยและ

น ้าตาลทราย

 14.5 จัดท้าเว็บไซต์ 2 ภาษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100 ผลกำรด้ำเนินงำน

 14.6 จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบ และจัดฝึกอบรมหลักสูตร 30 ราย 30 ราย 30 ราย 100  - จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบ และจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบสารสนเทศ 

การบูรณาการระบบสารสนเทศ ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
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15. โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตอ้อยพันธ์ุใหม่ 100 36,178,600   35,991,000   35,989,524   100
และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุดี  ประกอบด้วย ผลกำรด้ำเนินงำน
  15.1 โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอ้อยพันธ์ุดี 34,369,600   34,369,600   100 1. ด้าเนินการทดสอบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส้าหรับการควบคุมการออกดอก 2 สายพันธ์ุ
และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุใหม่ ได้แก่ สายพันธ์ุ CSB03-109 และสายพันธ์ุ 15-13/1 และการจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย และเพ่ิมผลผลิต

ในพื นท่ีแปลงสาธิตการปลูกอ้อย จ้านวน 226 ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 
2. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย ในกระบวนการจัดท้าแปลงธนาคาร
เชื อพันธุกรรมอ้อย การจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อยท่ีมีความหลากหลาย จ้านวน 530 Sequencing 
number และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1 (1st Selection) จ้านวน 51,027 ต้นกล้า 
3. การพัฒนาบุคลากรของ สอน. ด้านการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย การคัดเลือกพันธ์ุอ้อย สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีใช้เคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงานคน พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
พันธ์ุอ้อย 1 เครือข่ายหลัก 9 หน่วยงาน
4. ด้าเนินการทดสอบทางด้าน DNA Fingerprint ของอ้อย จ้านวน 6 สายพันธ์ุ ท่ีสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยและการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย
5. ด้าเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานของเชื อพันธุกรรมอ้อยต่อโรคอ้อย 
และแมลงศัตรูอ้อย จ้านวน 2 โรค ได้แก่ โรคเห่ียวเน่าแดง และโรคแส้ด้า โรคละ 500 สายพันธ์ุ 
เป็นข้อมูลส้าหรับการเลือกคู่ผสมพันธ์ุอ้อยในอนาคต
ผลลัพธ์
1. ได้ทดสอบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส้าหรับการควบคุมการออกดอก 2 สายพันธ์ ได้แก่ 
สายพันธ์ุCSB03-109 และสายพันธ์ุ 15-13/1 และการจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย  และเพ่ิมผลผลิต
ในพื นท่ีแปลงสาธิตการปลูกอ้อย จ้านวน 226 ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 
2. ได้นวัตกรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย ในกระบวนการจัดท้าแปลงธนาคาร
เชื อพันธุกรรมอ้อย การจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1 (1st Selection) 

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

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

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

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

  

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

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

แผน/ผล  12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. บุคลากรของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ท่ีได้รับการพัฒนาด้าน
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อย การคัดเลือกพันธ์ุอ้อย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีใช้เคร่ืองจักรกลทดแทน
แรงงานคน พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 1 เครือข่ายหลัก 9 หน่วยงาน
4. มีผลการทดสอบทางด้าน DNA Fingerprint ของอ้อย ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง
พันธ์ุอ้อยและการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย
5. มีผลศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานของเชื อพันธุกรรมอ้อยต่อโรคอ้อย และ
แมลงศัตรูอ้อย เป็นข้อมูลส้าหรับการเลือกคู่ผสมพันธ์ุอ้อยในอนาคต

กิจกรรม :
   15.1.1 ทดสอบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส้าหรับการ 2 สายพันธ์ุ/
2 สายพันธ์ุ/
2 สายพันธ์ุ/
 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ควบคุมการออกดอกของอ้อย และการจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย 1 คู่ผสม/
 1 คู่ผสม/
 1 คู่ผสม/
  - ส้ารวจพื นท่ี ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ส้าหรับการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยขั นท่ี 1
และเพ่ิมผลผลิตในพื นท่ีแปลงสาธิตการปลูกอ้อย 150 ไร่ 150 ไร่ 150 ไร่ (1st Selection) และขั นท่ี 2 (2nd Selection) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส้ารวจ 

พื นท่ี 150 ไร่
ผลลัพธ์
ได้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสร้างพื นฐานในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยภายในประเทศ เพ่ือพัฒนา
อ้อยสายพันธ์ุดีแก่เกษตรกร 

   15.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 2 พื นท่ี/
 2 พื นท่ี 2 พื นท่ี 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ในกระบวนการจัดท้าแปลงธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย 2 วิธีการ/ 1. ส้ารวจเชื อพันธุกรรมอ้อยป่าในเขตพื นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1 500 Sequencing
 2. เก็บรักษาเชื อพันธุกรรมอ้อยด้วยนวัตกรรม In vitro และ In Situ จ้านวน 2 วิธี

50,000 number/ 3. ศึกษา ส้ารวจ และจัดหาคู่ผสมอ้อย(A18) จ้านวน 530 Sequencing number ในพื นท่ี
50,000 ต้นกล้า ภาคเหนือ 14 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัดจ้านวน 208 ตัวอย่าง ท่ีลักษณะ

ไม่ซ ้ากัน ได้จ้านวน 75 ตัวอย่าง
4. ประมวลผลแปลงทดสอบขั นท่ี 1 (1st Selection) ท่ีจัดท้าในโครงการฯ ปี 2561 รวมทั ง
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงและคัดเลือกพันธ์ุอ้อย ในโครงการปี 2557-2561
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลเชื อพันธุกรรมอ้อยป่าในประเทศไทย
5. การย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1 (1st Selection) จ้านวน 51,027 ต้นกล้า 
ผลลัพธ์
 มีแหล่งพันธุกรรมอ้อยระดับโลก ( International Sugarcane Gerplasm Bank) และสามารถ
พัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือด้าเนินงานด้าน DNA Finger Print ของอ้อย เพ่ือใช้ส้าหรับ
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 

 15.1.3 การคัดเลือกพันธ์ุอ้อยของส้านักงานด้วยเทคโนโลยี 1 รายการ/
 1 รายการ/
 1 รายการ/
 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
สารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกล
ในการ 1 รูปแบบ/
 1 รูปแบบ/
 1 รูปแบบ/
 1. ทดสอบรูปแบบการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพ เพ่ือการทดสอบขั นท่ี 1 
ทดแทนแรงงานคนในขั นตอนการพัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีอยู่ใน 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย จ้านวน 1 รูปแบบ
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โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

แผน/ผล  12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แปลงทดลอง พร้อมด้วยสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา 2. ศึกษาการออกแบบจัดท้าแปลงอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงและรูปแบบการเก็บเก่ียวอ้อย
พันธ์ุอ้อย ในแปลงทดสอบขั นท่ี 3 ในโครงการปี 2561

3. รวบรวมข้อมูลการศึกษาออกแบบการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1
4. สร้างเครือข่ายการวิขัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 1 เครือข่ายหลัก 9 หน่วย
ผลลัพธ์
ลดระยะเวลาขั นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย

 15.1.4 การปฏิบัติงานทางด้านชีวโมเลกุล เพ่ือเพ่ิม 6 สายพันธ์ุ/ 6 สายพันธ์ุ/ 6 สายพันธ์ุ/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยและการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 1 แนวทาง 1 แนวทาง 1 แนวทาง ศึกษา วิจัย และทดสอบ เพ่ือให้ได้ Primer ท่ีมีศักยภาพในการแยกความแตกต่างของ DNA 

fingerprint ของเชื อพันธุกรรม 6 สายพันธ์ุ
ผลลัพธ์
สามารถปรับปรุงพันธ์ุอ้อยได้ดีขึ น จาก DNA Finger Print ของอ้อยในห้องปฏิบัติการ

 15.1.5 การศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรค 2 โรคๆละ/ 2 โรคๆละ/ 2 โรคๆละ/ 100 ผลกำรด้ำเนินงำน
ของเชื อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม  500 สายพันธ์ุ  500 สายพันธ์ุ 500 สายพันธ์ุ การทดสอบระดับความต้านทานโรคของเชื อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม จ้านวน 2 โรค 

โรคละ 500 สายพันธ์ุ
ผลลัพธ์
มีเทคนิคด้านการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย การจัดการด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย 

   15.2 โครงการอบรมหลักสูตร "การผลิตอ้อยอย่าง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,524,000     1,524,000     1,522,912     99.93 ผลกำรด้ำเนินงำน
ชาญฉลาด Smart Sugarcane"  - ด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวไร่อ้อยใน 4 ภูมิภาค ตามหลักสูตร "การผลิตอ้อยอย่าง

ชาญฉลาด Smart Sugarcane" ซ่ึงจะมีเนื อหาของหลักสูตร ครอบคลุมตั งแต่ต้นน ้า ถึงปลายน ้า
เก่ียวกับการปลูกอ้อยในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์จากอ้อยพันธ์ุ  
กระบวนการผลิตน ้าตาลทราย ระบบการรับซื อขายอ้อย ระบบการซื อขายน ้าตาลทรายของ
ประเทศไทย โดยเน้นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวม 10 เร่ือง  โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ 
เข้าการอบรมในครั งนี จ้านวนทั งสิ น 162 ราย 
ผลลัพธ์ 
 - ชาวไร่อ้อยใน 4 ภูมิภาค ได้รับความรู้ตามหลักสูตร "การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด 
Smart Sugarcane" ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย

   15.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 97,400         97,400         97,012         99.60 ผลกำรด้ำเนินงำน
ในไร่อ้อยสถานีสูบน ้าบ้านเพชร   - ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการน ้าในไร่อ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ในพื นท่ีผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาล และผู้ท่ีสนใจ
ผลลัพธ์ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการน ้าในไร่อ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื นท่ี 
ผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาล เพ่ือน้าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  แผนงำนพื นฐำน  �     แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเพ่ือชดเชย 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100 450,000,000 450,000,000 450,000,000 100            ผลกำรด้ำเนินงำน

ส่วนต่ำงรำคำอ้อยขั นต้นและขั นสุดท้ำยฤดูกำรผลิต  - เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี จาก ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561

ปี 2549/2550           

วัตถุประสงค์ :


ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 ม.ค. 51 มีมติเห็นชอบ

การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั นต้นและขั นสุดท้าย

ฤดูการผลิตปี 2549/2550 จ้านวน 5,277,477 ล้านบาท 

โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาด้าเนินการจัดหา

เงินกู้ดังกล่าวให้กับกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายไปก่อน 

แล้วตั งงบประมาณให้ อก. ปีละ 450 ล้านบาท เป็นเวลา 

11 ปี และช้าระส่วนท่ีเหลือในปีท่ี 12 โดยเร่ิมตั งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

1. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 2 (2) 1 1.4  - P 43,732,300      43,732,300      40,446,100     92.49    

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 2 (2) 1 1.4  - P 1,145,100        1,405,100       1,384,300       98.52    

3. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.4  - P 852,000          852,000          852,000         100.00   

สู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐาน 2 2 (2) 1 1.4 P  - 3,300,000        3,300,000       3,209,000       97.24    

สากล (Eco Sticker)

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (2) 1 1.4  - P 1,720,000        1,720,000       1,221,300       71.01    

6. โครงการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า 2 2 (2) 1 1.4 P  - 3,749,600        3,749,600       3,300,000       88.01    

7. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (งบลงทุน) 2 2 (3) 1 1.4 P  - 54,100,300      54,100,300      51,662,000     95.49    

8. โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (งบลงทุน) 2 2 (3) 1 1.4 P  - 130,600,000    130,600,000    123,000,000   94.18    

9. โครงการการบริการจัดการข้อมูลส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 2 2 (12) 4 4.3  - P 11,300,000      11,300,000      11,200,000     99.12    

10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2 2 (18) 4 4.3  - P 600,500          600,500          554,300         92.31    

11. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accrediation) 2 2 (18) 1 1.4  - P 3,317,400        3,467,400       3,402,000       98.11    

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

รวมท้ังส้ิน 254,417,200    254,827,200   240,231,000   94.27    

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณท้ังปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก

                1. มีการปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ

                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างในการด าเนินงาน

                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

รำยกำรโครงกำร

ควำมสอดคล้อง งบประมำณ (บำท)ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน

ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

ยุทธ์ฯ 
อก.

กลยุทธ์
 อก.

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.: ท่ี 4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
1. โครงกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 100 43,732,300   43,732,300  40,446,100   92.49 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม  - ผลเบิกจ่าย เป็นผลการเบิกจ่ายจริง 40.1771ล้านบาท รวมกับเงินผูกพันตามสัญญา 0.2690ล้านบาท
1) ก าหนด แก้ไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 45 เร่ือง 25 เร่ือง 62 เร่ือง  - จัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ านวน 62 เร่ือง
2) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,000 3,000 9,944  - ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 9,944 ผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์
3) การตรวจติดตามผล 1,000 1,000 1,139  - รายงานผลการตรวจติดตามจากอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือให้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย 1,139 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
4) ก ากับดูแลและตรวจติดตามการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด  - ก ากับดูแล และตรวจติดตามการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด

5) การพัฒนาผู้ผลิตชุมชน 2,150 คน 2,150 คน 2,498 คน 1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพสินค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความม่ันคง
และย่ังยืน” ณ จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.กาญจนบุรี  จ.เชียงราย จ.บุรีรัมย์ จ.กระบ่ี  จ.สุโขทัย 
จ.สงขลา  จ.อุดรธานี และ จ. ระยอง  ผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 1,773 คน
2. จัดสัมมนาการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วม 196 คน

3. จัดสัมมนาเตรียมศักยภาพผู้ประกอบการ มผช.รองรับการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานชุมชนเชิงดิจิตอล


6) การจัดการข้อมูลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 คร้ัง - - - ณ จ.กาญจนบุรี จ.เชียงราย จ.บุรีรัมย์ จ.กระบ่ี และจ.อุดรธานี  ผู้เข้าร่วม จ านวน 529 คน
7) การจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100  - จัดประชุมสัมมนา เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ด าเนินงานการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เข้าร่วม จ านวน 247 คน

8) กิจกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส 100  - ด าเนินงานโดยใช้จากงบประจ า

     8.1) ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอส 40 เร่ือง 40 เร่ือง 40 เร่ือง
     8.2) ออกใบรับรอง 24 ฉบับ 24 ฉบับ 19 ฉบับ
     8.3) พัฒนา SMEs 210 ราย 210 ราย 404 ราย

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)



โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.
แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลกำรด ำเนินงำน/
ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

นโยบำย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน    R แผนงำนยุทธศำสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.: ท่ี 4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 100 1,145,100   1,405,100   1,384,300    98.52 ผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 0.00  - ได้รับโอนเงินจากงบประจ า 0.2600 ล้านบาท ส่งผลให้งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน รวมเป็นเงิน 1.1451 + 0.2600 = 1.4051 ล้ำนบำท
1) ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ SMEs ให้มี 225 คน 225 คน 1,002 คน  - ผลเบิกจ่าย เป็นผลการเบิกจ่ายจริง  1.2987 ล้านบาท รวมกับเงินผูกพันตามสัญญา 
ความพร้อมด้านการมาตรฐาน 0.08557 ล้านบาท เป็นเงิน 1.3843 ล้านบาท
2) ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 5 5 6  - บุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา จ านวน 15,000 คน
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน มอก. สถานประกอบการสถานประกอบการสถานประกอบการ  - ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
3) สัมมนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ 2/100
 2/100
 2/125
 ด้านการมาตรฐาน จ านวน 
6 สถานประกอบการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มอก.) คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน  - จัดสัมมนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
4) ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา 1/160 1/160 1/186 ท่ีมีคุณภาพได้มากตรฐาน (มอก.) 

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน  - ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา 
5) ส่งเสริมเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านการมาตรฐานผ่านส่ือ 105/1,305 77/977 401/13,687  - ส่งเสริมเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านการมาตรฐานผ่านส่ือโซเซียลมีเดีย
โซเซียลมีเดีย  เร่ือง/คน  เร่ือง/คน  เร่ือง/คน
3. โครงกำรส่งเสริมกำรน ำมำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
 100 852,000     852,000     852,000      100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำคอุตสำหกรรมสู่ภำคปฏิบัติ (มอก.9999)

กิจกรรม
1) สัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายและผลักดันแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2/100 2/100 2/147  - บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้เก่ียวกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มอก.9999 สู่ภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการองค์กรภาคเอกชน คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน จ านวน 497 คน
และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพ่ือต่อยอดการ 5/25 5/25 5/104
พัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

3) ทวนสอบประสิทธิผลและความส าเร็จเพ่ือการตรวจประเมิน 10/55 10/55 10/198 
และการรับรอง หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน
4) ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ผู้ประกาศรับรองตนเอง 1/30 0 1/48

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

4. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนป้ำยข้อมูลรถยนต์ 30.00     3,300,000   3,300,000   3,209,000    97.24    
ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

1) ศึกษาการท างานท าความเข้าใจกับปัญหาพัฒนาระบบการรับรอง 1 รายงาน 1 รายงาน -              -งบประมาณผลเบิกจ่ายจริง 0.0090ล้านบาท รวมกับเงินผูกพันตามสัญญา 3.2000 ล้านบาท 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Problem Define)  - ลงนามสัญญาจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ (Data Analysis) 1 รายงาน 1 รายงาน -              - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2563
3) พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 6 ระบบ 6 ระบบ -             
4) ทดสอบระบบ (Testing) และ Web Services 6 ระบบ 6 ระบบ -             
5) ฝึกอบรม (Traning) 2 ระบบ 2 ระบบ -             
6) ใช้งานระบบจริง (Implement) 6 ระบบ 6 ระบบ -             
5. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 100 1,720,000   1,720,000   1,221,300    71.01 ผลกำรด ำเนินงำน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
กิจกรรม
1) การอภิปรายเพ่ือจัดท าร่างมาตรฐาน 3/12
คร้ัง/เร่ือง 3/12
คร้ัง/เร่ือง 3/12
คร้ัง/เร่ือง 100

2) การอภิปรายเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน 2/12
คร้ัง/เร่ือง 2/12
คร้ัง/เร่ือง 2/12
คร้ัง/เร่ือง 100
3) การอภิปรายพิจารณาความเห็น
ร่างมาตรฐาน 2/12
คร้ัง/เร่ือง 2/12
คร้ัง/เร่ือง 2/12
คร้ัง/เร่ือง 100
6. โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ -            -            -             40 3,749,600   3,749,600   3,300,000    88.01 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรม  - งบประมาณ
ผลเบิกจ่ายจริง 0.3300 ล้านบาทรวมกับ
เงินผูกพันตามสัญญา 2.9700 บาท
1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้างและตรวจรับการจ้าง 2 คณะ 2 คณะ 2 คณะ
2) จัดจ้างท่ีปรึกษา 1 หน่วยงาน 1  หน่วยงาน 1  หน่วยงาน  - ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562
3) ท่ีปรึกษาด าเนินการ   
 
   3.1) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 1 : แผนการด าเนินงานการก าหนด 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 2   
มาตรฐานและองค์ประกอบของคณะผู้จัดท าร่างมาตรฐาน  - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2563
    3.2) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 2 :รายงานผลการศึกษาข้อก าหนดและ 1 ฉบับ 1 ฉบับ
วิธีการทดสอบ, รายงานการประชุมคณะผู้จัดท าร่างมาตรฐาน
   3.3) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 3 : สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น 1 ฉบับ
ร่างมาตรฐาน, สรุปผลการพิจารณาร่างมาตรฐานและไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R  แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

นโยบำย Agenda :  A 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
7. โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบรองรับอุตสำหกรรมศักยภำพ 60 54,100,300     54,100,300   51,662,000    95.49 ผลกำรด ำเนินงำน
(งบลงทุน) งบประมาณ ผูกพัน 51.6620 ล้านบาท

กิจกรรม : จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบส าหรับห้องปฏิบัติการ 5 ชุด 5 ชุด 5 ชุด ลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบงานตามรายการ ดังน้ี

รายสาขา ประกอบด้วย 51,662,000    
1.รายการ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ าของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด         7,279,000       7,279,000 6,950,000        - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562

2.รายการ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด 1 ชุด  1 ชุด         8,121,300       8,121,300 7,750,000        - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562

พลาสติก
3.รายการ : ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด         6,950,000       6,950,000 6,930,000        - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562
4.รายการ : ชุดอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์ 1 ชุด 1 ชุด         -         21,800,000     21,800,000 20,772,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563
และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจ าลองภาวะการใช้งาน
5.รายการ : ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ 1 ชุด 1 ชุด         -           9,950,000       9,950,000 9,260,000        - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 15 เมษายน 2563

8.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย 16.66 130,600,000   130,600,000  123,000,000  94.18 ผลกำรด ำเนินงำน
 งบประมาณ ผูกพันเป็นเงินจ านวน 123 ล้านบาท 

กิจกรรม :  จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย 6 ชุด 6 ชุด 1 ชุด ลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบงานตามรายการ ดังน้ี
1. รายการ : ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 45,000,000      45,000,000    44,000,000      - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2562

2.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอร่ี 1 ชุด 1 ชุด         -   21,400,000      21,400,000    20,000,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

3.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบการลัดวงจร 1 ชุด 1 ชุด         -   16,050,000      16,050,000    15,000,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

4.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน 1 ชุด 1 ชุด         -   16,050,000      16,050,000    15,000,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

5.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน 1 ชุด 1 ชุด         -   16,050,000      16,050,000    15,000,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2563

6.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน 1 ชุด 1 ชุด         -   16,050,000      16,050,000    14,000,000      - ก าหนดส่งมอบ ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2563

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    R  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์    R  แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี 4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

9. โครงกำรกำรบริกำรจัดกำรข้อมูลส ำหรับกำรบูรณำกำร 100 11,300,000   11,300,000   11,200,000     99.12 ผลกำรด ำเนินงำน

ข้อมูลอุตสำหกรรม

กิจกรรม

1. จัดท าระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐาน

และการบริการภาครัฐ

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 1. ลงนามสัญญาจ้างจัดท าระบบ เม่ือ 28 มกราคม 2562


จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า 2. ส่งมอบและตรวจรับงาน


งวดท่ี 1 : รายงานฉบับท่ี 1 (Inception Report) Version 1.0 จ านวน 10 ชุด


3. ส่งมอบและตรวจรับงาน


งวดท่ี 2 และ งวดท่ี 3 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ (Big Data) จ านวน 10 ชุด


4. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

นโยบำย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :    R แผนงำนพ้ืนฐำน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี 4.3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

10. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน 100 600,500        600,500    554,300         92.31 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม

1) พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนา 2/65 2/65 15/708

คร้ัง/คน
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ จ านวน 708 คน

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

2) พัฒนาข้าราชการสายงานหลักด้านการมาตรฐาน เพ่ือสร้างความรู้ 3/105

คร้ัง/คน

3/105

คร้ัง/คน

7/349

คร้ัง/คน
2. บุคลากรสายงานหลักได้รับการพัฒนา จ านวน 349 คน

ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

3) ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน และสัมมนาภายนอก 5/9 4/8 5/26 3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงานและสัมมนา จ านวน 26 คน

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

นโยบำย Agenda : A6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD + ServiceImprovement)
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หน่วยงำน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :    R  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน �  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :    R แผนงำนพ้ืนฐำน � แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี 4 : พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

11. โครงกำรรับรองระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 85 3,317,400       3,467,400   3,402,000    98.11 ผลกำรด ำเนินงำน

(Accrediation) เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  - ได้รับโอนเงินจากงบประจ า 0.2600 ล้านบาท ส่งผลให้งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง

กิจกรรม เพ่ิมข้ึน รวมเป็นเงิน 3.3174 + 0.1500 = 3.4674 ล้ำนบำท

1) ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบงาน 1/3 1/3 0 1. จัดสัมมนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการสาขาต่างๆ ส าหรับผู้ตรวจประเมิน

คร้ัง/คน คร้ัง/คน ห้องปฏิบัติการ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 120 คน

2) ฝึกอบรมสัมมนาให้บุคลากร สมอ.ผู้ตรวจประเมินคณะกรรมการ 5/250 5/250 6/309 2. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจประเมิน จ านวน 2 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 55 คน

ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีขีดความสามารถ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน 3. พัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐานของหน่วยรับรอง จ านวน 3 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 123 คน

ตามมาตรฐานสากล 4. ผู้เช่ียวชาญในสาขาเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน จ านวน 11 คน 

3) การตรวจประเมินด้านการมาตรฐาน 350 คร้ัง 350 คร้ัง 664 คร้ัง ปัญหำ-อุปสรรค

เน่ืองจากมีการรวมองค์กรระหว่าง APLAC และ PAC ซ่ึงอยู่ระหว่างการปรับการบริหารองค์กร

ใหม่ จึงไม่มีการตรวจประเมินเพ่ือท า MRA ในปี 2562

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.2  - P 23,815,300       23,618,800    23,618,800        100.00 

2. โครงการพัฒนาส านักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 2 2 (2) 2 2.2  - P 6,000,000 5,400,000      5,400,000          100.00

3. โครงการจัดท าแผนแม่บทและแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.3  - P 5,868,000        5,750,000      5,750,000          100.00

ภูมิภาคสู่ประเทศไทย  4.0 (พ.ศ. 2562-2566)

4. โครงการต่อยอดเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล 2 2 (3) 1 1.2  - P 8,919,200        8,919,200      8,919,200          100.00 

(Digital Networking in Manufacturing)

5. โครงการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากร 2 2 (3) 1 1.2  - P 7,000,000        7,000,000      7,000,000          100.00 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์

6. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 (3) 1 1.2  - P 5,536,400        5,536,400      5,536,400.00      100.00 

7. โครงการปรับเปล่ียนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 1 1.2  - P 13,482,000       13,482,000    13,482,000        100.00 

(Smart Industry Transformation andCompetency to 4.0)

8. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 2 2 (3) 1 1.2  - P 5,000,000        5,000,000      5,000,000          100.00 

ตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

9. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างย่ังยืน 2 2 (3) 1 1.2  - P 10,000,000       10,000,000    10,000,000        100.00 
10. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐาน ผลิตภาพและ 2 2 (3) 1 1.2  - P 7,546,500 7,546,500 7,546,500          100.00 
นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ุใหม่

11. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 2 2 (3) 1 1.2  - P 9,748,000        9,748,000      9,748,000          100.00 
การผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Factory)

12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2 2 (3) 1 1.2  - P 6,857,000        6,857,000      6,857,000          100.00 
13. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีทักษะท่ีหลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่ 2 2 (3) 1 1.2  - P 7,000,000        7,000,000      7,000,000          100.00 

อุตสาหกรรม 4.0

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรรตำม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน
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ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรรตำม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 12 เดือน

14. โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 2 (3) 2 2.2  - P 8,000,000 7,600,000 7,600,000 100.00

ของอุตสาหกรรมศักยภาพ

15. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) 2 2 (3) 2 2.2  - P 5,000,000 3,158,675 3,158,675          100.00 

เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0

16. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน  ามัน 2 2 (3) 2 2.2  - P 5,000,000        4,750,000      4,750,000          100.00 

17. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการ 2 2 (3) 2 2.2  - P 13,250,000 12,900,000 12,750,000 98.84

พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

18. โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 2 2.2  - P 3,600,000        3,510,000      3,510,000          100.00 

19. โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 2 2 (3) 2 2.2  - P 15,000,000 14,100,000 14,100,000 100.00

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

20. โครงการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2 2 (8) 2 2.5  - P 1,613,000 1,600,000 1,450,000 90.63

21. โครงการค่าใช้จ่ายข้าราชการและบุคลากรหน่วยงาน 2 2 (18) 1,129,900        1,129,900      1,489,053          131.79

รวมท้ังส้ิน 169,365,300    164,606,475  164,665,628     100.04 

หมายเหตุ :  แผนงบประมาณทั งปี (แผน 12 เดือน) มีวงเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ.  เน่ืองมาจาก

                1. มีการปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ

                2. เป็นงบประมาณท่ีเป็นไปตามวงเงินสัญญาจัดซื อจัดจ้างในการด าเนินงาน

                3. มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน 
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  แผนงำนยุทธศำสตร์  �      แผนงานบูรณาการ
ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน 

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 2  :  กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2. ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม และพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือช้ีน ำและเตือนภัยภำคอุตสำหกรรม

                 3. ศึกษำและก ำหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100       23,815,300    23,618,800    23,618,800     100.0
   1.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมอำหำร 100 1,975,210 1,975,210 1,975,210 100 ผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้ 1 1 1 100  - ด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
บริการเพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี ระบบ ระบบ ระบบ เพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี 1 ระบบ

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหาร 172 เร่ือง/ 172 เร่ือง/ 173 เร่ือง/ 100  - รายงานสถานการณ์ส่งออกอาหารไทยรายเดือน 9 เร่ือง
3 โรงงาน 3 โรงงาน 3 โรงงาน 100  - รายงานแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมอาหาร

รายเดือน 9 เร่ือง 
 - รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation Report) 3 เร่ือง
 - เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) 9 เร่ือง
 - รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 โรงงาน
 - ข่าวสถานการณ์อาหารรอบรั วอาเซียน (ASEAN Food News) 18 เร่ือง
 - รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report) 3 เร่ือง
 - รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) 9 เร่ือง
 - ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) 18 เร่ือง
 - ข่าวนวัตกรรม (Innovation Corner) 18 เร่ือง
 - สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 36 เร่ือง
 - รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า
 (Early Warning) 2 เร่ือง
  - ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า
  (World Food Law & Regulation News)  36  เร่ือง
 - รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายพื นท่ี 3 เร่ือง

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก พัฒนำฐำนข้อมูล 3 ฐาน / 3 ฐาน / 3 ฐาน / 100  - ฐานข้อมูลสถิติการน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 1 ฐาน
18 เร่ือง 18 เร่ือง 18 เร่ือง  -  ฐานข้อมูลกฎหมายและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ 1 ฐาน

 - ฐานข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการอาหารและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 1 ฐาน
 - ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (Update) 3 เร่ือง
 - ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Update)  2 เร่ือง
 - ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหารและรายสาขา (Infographic) 4 เร่ือง
 - ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ (By Brand or By Company) 9 เร่ือง

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 1 เร่ือง 1 1 100  - จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 1 เร่ือง
กิจกรรมหลัก ประชุมค้นหาประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี 30 30 49 163.3  - ประชุมค้นหาประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลส าหรับ
เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลส าหรับภาคธุรกิจ คน คน คน ภาคธุรกิจ 49 คน
กิจกรรมหลัก สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 100 100 100 100  - สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 100 คน
แก่ผู้ประกอบการ คน คน คน 
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 2 ครั ง 2 ครั ง 2 ครั ง 100  - ติดตามประเมินผล 2 ครั ง
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเช่ือมโยงในระบบ  i-Industry 1 กิจกรรม 1 1 100  - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเช่ือมโยงในระบบ i-Industry
   1.2 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 100 1,965,210        1,965,210    1,965,210     100      ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมหลัก รำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 13 ฉบับ 13 ฉบับ 14 ฉบับ 100  -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน  9 ฉบับ
 -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 4 ฉบับ
 -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก ผลกำรเตือนภัยอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 18 ฉบับ 18 ฉบับ 18 ฉบับ 100   -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 9 ฉบับ
  -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 9 ฉบับ

กิจกรรมหลัก บทวิเครำะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1 เร่ือง 1 เร่ือง 2 เร่ือง 100  - บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมหลัก รำยงำนกำรศึกษำในหัวข้อท่ีน่ำสนใจท่ีเก่ียว 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 100  - รายงานการศึกษาในหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
กิจกรรมหลัก ข่ำวเศรษฐกิจและควำมเคล่ือนไหวในด้ำนต่ำง ๆ 270 ข่าว 270 ข่าว 337 ข่าว 124.81  - ข่าวเศรษฐกิจและความเคล่ือนไหวในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 1 1 100  -  จัดหาจัดซื อฐานข้อมูลของทั งไทยและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล  - ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 ครั ง
กิจกรรมหลัก กำรจัดประชุมสัมมนำ 2 2 3 150  - การจัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น จ านวน 2 ครั ง

ครั ง ครั ง ครั ง  - การสัมมนาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่โครงการฯ 1 ครั ง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  1.3 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟช่ัน 100 2,015,210 2,015,210 2,015,210 100 ผลกำรด ำเนินงำน

(อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังอัญมณีและเคร่ืองประดับ)  - รายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย ปี 2561/2562  1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก การจัดท าข้อมูล รายงาน บทวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ 16 ฉบับ/ 16 ฉบับ/ 16 ฉบับ/ 100  -รายงานสถานการณ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม
เพ่ือเผยแพร่  270 ข่าว  270 ข่าว  270 ข่าว 100 และรายอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณี

และคร่ืองประดับ (Fashion Outlook) 3 ฉบับ
 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 270 ข่าว
 - ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ
(Economic Forecast) 3  ฉบับ
 - ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในรูปแบบ Newsletter  9 ฉบับ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 129 ข้อมูล 129 ข้อมูล 129 ข้อมูล 100  - ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและ
รองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 9 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-น าเข้า (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและ
รองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 27 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง
และรองเท้า) 18 ข้อมูล
 -ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (ปัจจัยการลงทุน ข้อตกลงทางการค้า
กฎระเบียบทางการค้าฯลฯ) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า 
และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 27 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูล Thailand Industry Profile(อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ)  3  ฉบับ
 - ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (จ าแนกรายขั นตอนการผลิต) อุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนังและรองเท้า  18 ข้อมูล
 -  ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม 9 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 9 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูลเตือนภัยส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (เตือนภัยและดัชนี
เตือนภัย)  9 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก การติดตามความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม 20 ข้อมูล 20 ข้อมูล 20 ข้อมูล 100  - ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวแฟช่ัน 2 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูล Fashion Link  9 ข้อมูล
 - ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน (Clip video)  9 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก การประชุม/สัมมนา 3 ครั ง 3 ครั ง 3 ครั ง 100
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 ครั ง 2 ครั ง 2 ครั ง 100
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แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  1.4 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 104.20 1,948,010 1,948,010 1,948,010 100 ผลกำรด ำเนินงำน
ผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรม 9 เดือน 9 9 100
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือน 342 ข่าว 343 ข่าว 415 ข่าว 120.99   - ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าวันท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
ไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จ านวน 328 ข่าว ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวความ

เคล่ือนไหวของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน เทคโนโลยี และมาตรการการค้า
ระหว่างประเทศ 87 ข่าว

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 23 ฉบับ 23 ฉบับ 23 ฉบับ 100   -  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน 9 ฉบับ
  - รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส 3 ฉบับ
  - บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 1 ฉบับ
  -  ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภาพรวม 9 ฉบับ
  - รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100
  1.5 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100 1,955,210 1,955,210 1,955,210 100 ผลกำรด ำเนินงำน

เคร่ืองจักรกล ผลผลิต :
กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูล 1) มีศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล โดยมีการ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลไทย 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100 รวบรวมสถิติ รายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย 9 ครั ง 9 ครั ง 9 ครั ง 100    1.1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย 1.3 รายช่ือผู้น าเข้า ส่งออกรายส าคัญ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100    1.2) ฐานข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก
กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการน าเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ    1.3-1.4) ฐานข้อมูลผู้น าเข้า-ส่งออกส าคัญ ทั ง 3 กลุ่มประกอบด้วย เคร่ืองจักรกล
    -การน าเข้า-ส่งออกของประเทศส าคัญ 7 ประเทศ 7 ประเทศ 7 ประเทศ 100 การเกษตรเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล
    -การน าเข้า-ส่งออกของประเทศในอาเซียน 4  ประเทศ 4  ประเทศ 4  ประเทศ 100
กิจกรรมย่อย 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 1 1 100    1.5) ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    -ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 13 เร่ือง 13 เร่ือง 13 เร่ือง 100    1.6) ฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
กิจกรรมย่อย 1.7 ข่าวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 270 ข่าว 270 ข่าว 326 ข่าว 120.74    1.7) ฐานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 1 1 100    1.8) ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น นโยบาย ประกาศ โครงการท่ีได้รับ
    -ข้อมูลนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฐาน ส่งเสริมการลงทุน
    -อัพเดตโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 9 ครั ง 9 9 100
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กิจกรรมย่อย 1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 1 1 100    1.9) ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนและกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
    -ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ฐาน
กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์ 2) มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงรายงานเชิงลึกท่ี
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ครั ง 9 9 100 เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือให้ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถน าไปใช้ประกอบ
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 ครั ง 3 3 100 ในการตัดสินใจในการท าธุรกิจ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครั ง 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 ครั ง 1 1 100 ผลลัพธ์ :
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 9 ครั ง 9 9 100 1) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลอุตสาหกรรมท่ีถูกต้องและแม่นย าเพ่ือใช้ประกอบการเสนอ
กิจกรรมย่อย 2.6 รายงานวิจัยเชิงลึก 1 เร่ือง 1 1 100 แนะนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 2) ภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ก่อเกิดประโยชน์
กิจกรรมย่อย 3.1 สัมมนา 1 ครั ง 1 2 200 แก่ภาคอุตสาหกรรมได้
กิจกรรมย่อย 3.2 ประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สภา 1 ครั ง 1 9 900 3) ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูลและให้ความร่วมมือในการสนับสนุน
กิจกรรมย่อย 3.3 เย่ียมชมโรงงานหรือหน่วยงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 1 ครั ง 1 1 100 ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับเว็บไซต์เพ่ิมมากขึ น
กิจกรรมย่อย 3.4 มีพื นท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 1 ฐาน 1 1 100
กิจกรรมย่อย 3.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 27 เร่ือง 27 286 1,059.26
กิจกรรมย่อย 3.6 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 ครั ง 2 2 100
กิจกรรมย่อย 3.7 รายช่ือหน่วยงานท่ีน าข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล 1 ครั ง 1 2 200
  1.6 โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศยำนยนต์ 101.38 1,955,210        1,955,210    1,955,210     100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก 1. พัฒนำศูนย์ข้อมูลออนไลน์ยำนยนต์สมัยใหม่ 2,226 ราย/ 2,226 ราย/ 2,519 ราย/ 100  - ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ 19 ราย

85 ครั ง/4 ฐาน/85 ครั ง/4 ฐาน/ 85 ครั ง/4 ฐาน/  - ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 9 ราย

180 ข่าว 180 ข่าว 321 ข่าว  - ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ผู้ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 2,190 ราย
 - ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ 30 ราย
 - ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 20 ราย
 - ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 251 ราย
 - ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ 9ครั งและข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ9ครั ง
 - ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 - ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้ารถยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 - ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 - ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 - ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 - ข้อมูลมูลค่าส่งออกแและน าเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ 9 ครั ง
 -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ต่างประเทศ1ครั งและข้อมูลการจ าหน่ายรถยนต์ต่างประเทศ1ครั ง
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 -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ 1 ครั ง
 - ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ 1 ครั ง
 - ข้อมูล FTA และอัตราอากร 1 ฐาน
 - ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ 1 ฐาน และข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ 1 ฐาน
 - กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 9 ครั ง และข้อมูลกฎระเบียบภาครัฐ 1 ฐาน
 - ข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 321 ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. จัดท ำรำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์และ 14 ฉบับ / 14 ฉบับ / 14 ฉบับ / 100  - รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน 9 ฉบับ

Infographic 9 เร่ือง 9 เร่ือง 9 เร่ือง  - รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส 3 ฉบับ
 - รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์ประจ าปี 1 ฉบับ

 - รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 ฉบับ และ Infographic 9 เร่ือง
กิจกรรมหลัก 3. กำรเผยแพร่ข้อมูล 145 ครั ง 145 153 105.52  -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook 80 ครั ง

 -การส่ง E-News ให้กับสมาชิก 72 ครั ง
กิจกรรมหลัก 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร 2 ครั ง 2 2 100  - จัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ครั ง

  1.7 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมพลำสติก 107.54 1,970,210        1,865,210    1,865,210     100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก ข้อมูลผู้ประกอบการ 3,000 ราย/ 3,000 ราย/ 3,000 ราย/ 100  - ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 3,000 ราย

1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน  - จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 1 ฐาน

กิจกรรมหลัก ข้อมูลการตลาด 36 ครั ง 36 ครั ง 36 ครั ง 100  - สถิติน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสากล 9 ครั ง
 - สถิติน าเข้าและส่งออกเคร่ืองจักรพลาสติกของไทย 9 ครั ง
 - สถิติน าเข้าและส่งออกเศษพลาสติกส าหรับรีไซเคิลของไทย 9 ครั ง
 - สถิติน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย  9 ครั ง

กิจกรรมหลัก ข้อมูลราคาวัตถุดิบ (ราคาเม็ดพลาสติก) 9 ครั ง 9 ครั ง 9 ครั ง 100
กิจกรรมหลัก ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 540 ข้อมูล 540 ข้อมูล 614 ข้อมูล 113.70  - ข่าวพลาสติกด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 188 ข้อมูล

 - ข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์อุตสาหกรรม 220 ข้อมูล
 - กฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ มาตรการทางการค้า 206 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน 9 ครั ง / 9 ครั ง / 9 ครั ง / 100  - ข้อมูลการค้าพลาสติกในอาเซียน 6 ครั ง

180 ข้อมูล 180 ข้อมูล 230 ข้อมูล  - ข่าวเศรษฐกิจในอาเซียน และข่าวท่ีน่าสนใจ 136 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 100  -  ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ฐานข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลรายช่ืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 5 เร่ือง 5 5 100  - งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก

กิจกรรมหลัก ข้อมูลอัตราภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑ์พลาสติก 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 100
กิจกรรมหลัก ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 100
กิจกรรมหลัก รายงานสถานการณ์ 84 84 86 102.38  -  PIU's e-Newsletters 37 ครั ง , ราคาปิโตรเคมี  37 ครั ง,   รายเดือน 9 ครั ง,

ครั ง ครั ง ครั ง รายไตรมาส 3ครั ง,ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Networks 538 เร่ือง, E-learning 9เร่ือง
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กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 189 เร่ือง 189 เร่ือง 547 เร่ือง 289.42
กิจกรรมหลัก การเตือนภัย/การคาดการณ์ 9 ครั ง 9 ครั ง 9 ครั ง 100
กิจกรรมหลัก ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 198 เร่ือง 198 เร่ือง 198 เร่ือง 100  - ข่าวสารด้านพลาสติกชีวภาพ 180 เร่ือง  และ  Bioplastics Newsletter 18 เร่ือง

  1.8 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100.00 2,015,210 2,015,210 2,015,210 100      ผลกำรด ำเนินงำน
เหล็กและโลหกำร ผลผลิต :
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก 1) เป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีการรวบรวม
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก สถิติ รายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย 300 โรงงาน 300 306 102 1.1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศ 9 ครั ง 9 9 100 1.2) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั นน าของโลก
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลผู้ผลิตเหล็กชั นน าของโลก 10 ราย 10 10 100 1.3) ฐานข้อมูลการผลิตเหล็กในประเทศและเหล็กดิบของโลก
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิต -ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 9 ครั ง 9 9 100 1.4) ฐานข้อมูลการตลาด ประกอบด้วย การน าเข้า-ส่งออก และประเทศคู่ค้า
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการตลาด 1.5) ฐานข้อมูลราคา ประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบทั งในประเทศและต่างประเทศ
    -การน าเข้า-ส่งออก  9 ครั ง 9 9 100 1.6) ฐานข้อมูลการค้าของประเทศส าคัญ ประกอบด้วย การน าเข้า-ส่งออก
    -การน าเข้า-ส่งออกในรูปแบบกราฟ  9 ครั ง 9 9 100 1.7) ฐานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อูลราคา ความเคล่ือนไหวด้านการตลาด กฎหมาย เป็นต้น
    -ราคาวัตถุดิบในประเทศ  9 ครั ง 9 9 100 1.8) ฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
    -ราคาวัตถุดิบต่างประเทศ  9 ครั ง 9 9 100 1.9) ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 1.10) ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    -การน าเข้า-ส่งออก 5 ประเทศ 5 5 100 1.11) ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น นโยบาย ประกาศ โครงการท่ีได้รับ
    -การน าเข้า-ส่งออกในรูปแบบกราฟ 5 ประเทศ 5 5 100 ส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมย่อย 1.7 ข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 450 450 450 100 1.12) ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนและกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
    -ข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น ข่าวเศรษฐกิจ/ความ ข่าว 1.13) ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน
กิจกรรมย่อย 1.8 รวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 20 เร่ือง 20 20 100 2) มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน ไตรมาส และรายปี รวมถึงรายงานเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมย่อย 1.9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในประเทศ -ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 1 ฐาน 1 1 100 กับอุตสาหกรรมเหล็ก เพ่ือให้ผู้ใช้งานข้อมูล สามารถน าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ
กิจกรรมย่อย 1.10 กรอบการเจรจา FTA ของไทย (ปรับปรุงข้อมูล) 1 ฐาน 1 1 100 ในการท าธุรกิจ
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 9 9 9 100 ผลลัพธ์ :
    -อัพเดตบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั ง 1) เพ่ิมโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมเหล็กในการใช้ข้อมูล เพ่ือน าไปพัฒนา
กิจกรรมย่อย 1.12 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถแข่งขันได้
    -ปรับปรุงข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ 1 ฐาน 1 1 100 2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูล และให้ความ
โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ร่วมมือในการสนับสนุน ในการรวบรวมข้อมูล
    -ปรับปรุงข้อมูลมาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTB) ให้ทันสมัย 1 ฐาน 1 1 100
กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงานบทวิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ครั ง 9 9 100
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กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 ครั ง 3 3 100
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครั ง 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 ครั ง 1 1 100
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลเตือนภัยอุตสาหกรรม (EWS) 9 ครั ง 9 9 100
กิจกรรมย่อย 2.6 บทความท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 ประเทศ 5 5 100
กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 3 ครั ง 3 3 100
กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 1 เร่ือง 1 1 100
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดประชุม Forum ใหญ่  1 ครั ง 1 2 200
กิจกรรมย่อย 3.2 มีพื นท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 10 ราย 10 10 100
กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 45 เร่ือง 45 45 100
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 ครั ง 2 2 100
  1.9 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรม 100.00 2,015,210 2,015,210 2,015,210 100 ผลกำรด ำเนินงำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการไทย) 1,500 ราย/ 1,500 ราย/ 1,500 ราย/ 100

54 ครั ง/ 54 ครั ง/ 54 ครั ง/ 100 ข้อมูลการส่งออก-น าเข้า
5 ฐาน/90 ข่าว 5 ฐาน/90 ข่าว 5 ฐาน/90 ข่าว 100  - ข้อมูลการลงทุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเข้า

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ
 - ข่าวท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 90 ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงานศึกษาบทวิเคราะห์ 53 ครั ง / 53 ครั ง / 53 ครั ง / 100  - รายงานสถานการณ์รายเดือน สถานการณ์รายไตรมาส สถานการณ์รายปี
2 ผลิตภัณฑ์/ 2 ผลิตภัณฑ์/ 2 ผลิตภัณฑ์/ 100   - รายงานผลการเตือนภัย และรายงานผลการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาฯ 53 ครั ง

4 เร่ือง 4 เร่ือง 4 เร่ือง 100  - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 ผลิตภัณฑ์
 - ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีส าคัญ 4 เร่ือง

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล 4 ครั ง/1 ระบบ 4 ครั ง/1 ระบบ 4 ครั ง/1 ระบบ 100
กิจกรรมหลัก 4. การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 ครั ง 2 ครั ง 2 ครั ง 100  - การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4 ครั ง
  1.10 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมวัสดุ 100.00 1,970,210 1,878,710 1,878,710 100 ผลกำรด ำเนินงำน
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ผลผลิต :
กิจกรรมหลัก 1. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลเชิงลึกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 11 ฐานข้อมูล ซ่ึงได้รับการ
กิจกรรมย่อย 1.1 ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรม 9 ครั ง 9 ครั ง 9 ครั ง 100 ปรับปรุงให้มีความต่อเน่ืองและสมบูรณ์มากขึ น ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 1.2 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ  1 ฐาน  1 ฐาน  1 ฐาน 100 1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข่าวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 180 ข่าว 180 ข่าว 353 ข่าว 196.11 2) ฐานข้อมูลการผลิต

 - ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ประกอบการไทย ข้อมูลปริมาณการผลิต ดัชนีผลผลิต
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กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการลงทุน 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 3) ฐานข้อมูลการตลาดของประเทศไทย
    -อัพเดตโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (รายเดือน) และ 4) ฐานข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ
อัพเดตนโยบายด้านการลงทุนให้ทันสมัย 5) ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านงานวิจัย 20 เร่ือง 20 เร่ือง 23  เร่ือง 115 6) ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
   -งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 7) ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - อัพเดต 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 8) ฐานข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 9) ฐานข้อมูลข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
    -อัพเดตโครงสร้างอุตสาหกรรมรายปี 10) ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 11) ฐานข้อมูลการเตือนภัยอุตสาหกรรม
    -ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญในอาเซียน และโลก
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลการตลาด  -อัพเดตข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก 9 ครั ง 9 ครั ง 9 ครั ง 100 ผลลัพธ์ :
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลการผลิต 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 1) เพ่ิมโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการใช้
    -อัพเดตข้อมูลการผลิตรายปี ข้อมูล เพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถ
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลผู้ประกอบการ 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 แข่งขันได้
กิจกรรมหลัก 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เห็นถึงความส าคัญในการ
กิจกรรมย่อย 2.1 การจัดท า Link กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100 จัดท าข้อมูลและให้ความร่วมมือในการสนับสนุน ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย 2.2 การปรับปรุงหน้าเวบไซต์ 1 1 1 100 เพ่ิมมากขึ น
    -ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปรับปรุง
กิจกรรมหลัก 3. การประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน
กิจกรรมย่อย 3.1 การประเมินผลผู้ใช้บริการ 2 ครั ง 2 2 100
กิจกรรมย่อย 3.2 E-News แก่สมาชิกเว็บไซต์ 36 ครั ง 36 ครั ง 40 ครั ง 111.11
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายคร่ึงปี 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 รายงาน 3 รายงาน 3 รายงาน 100
กิจกรรมหลัก 4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย 4.2 Web board กระดานสนทนา 5 เร่ือง 5 26 520
กิจกรรมย่อย 4.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/twitter 180 เร่ือง 180 203 112.78
  1.11 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้ำน 100.00 2,015,200 2,015,200 2,015,200 100 ผลกำรด ำเนินงำน
กำรเพ่ิมผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม (Productivity)  - การปรับปรุงฐานข้อมูลผลิตภาพ (Productivity Database)ให้ทันสมัย 1ฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลผลิตภาพ (Productivity 1 ฐานข้อมูล/ 1 ฐานข้อมูล/ 1 ฐานข้อมูล/ 100  - ปรับปรุง/จัดท าเนื อหาเคร่ืองมือการเพ่ิมผลิตภาพ(Productivity Tools) 5เคร่ืองมือ
Database) ให้ทันสมัย 5 เคร่ืองมือ / 5 เคร่ืองมือ / 5 เคร่ืองมือ /  - การจัดท ากรณีศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับผลิตภาพ (Productivity in Practices) 

6 เร่ือง/ 2 ครั ง 6 เร่ือง/ 2 ครั ง 6 เร่ือง/ 2 ครั ง 2 เร่ือง
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 - การจัดท าบทวิเคราะห์/วิจัยสถานการณ์ด้านผลิตภาพ (Productivity Outlook)
2 เร่ือง
 - การจัดท าบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 2 เร่ือง
 - การรวบรวมข้อมูลโครงการสนับสนุนภาครัฐ (Support Project) 1 ครั ง
 -การปรับปรุงข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ในด้านต่างๆ(ProductivityScanning) 1ครั ง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน 1 1 1 100
(Specialized Consultant) ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ 5,000 ฉบับ/ 5,000 ฉบับ/ 5,000 ฉบับ/ 100  - การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 2 ครั ง

5 ครั ง 5 ครั ง 5 ครั ง  - การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการ 3 ครั ง

กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานระบบ PIU ให้กับเจ้าหน้าท่ี 20 คน 20 คน 20 คน 100
  1.12 โครงกำรสร้ำงระบบข้อมูลและองค์ควำมรู้ ด้ำนมำตรฐำนระบบ 107.14 2,015,200 2,015,200 2,015,200 100 ผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรและกำรเตือนภัย
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย  (Warning System) โดยติดตาม 1 แผน / 1 แผน / 1 แผน / 100   - จัดท าและน าเสนอขอบเขตแผนและวิธีด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  1 แผน
ความเคล่ือนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100   - ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) 1 ระบบ
และมาตรฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ และทบทวนวิเคราะห์

และประเมินระดับผลกระทบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและปรับปรุงข้อมูลในระบบ

เตือนภัยให้ทันสมัย โดยการแสดงผลด้วยสัญลักษณ์ (Warning Sign) ฯ

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานระบบ 5 ฐาน 5 ฐาน 5 ฐาน 100
การจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์

โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จ านวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล

มาตรฐานและกฎระเบียบ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 

ฐานข้อมูล ผู้ให้บริการ ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 

และการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ สศอ.

กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และความเคล่ือนไหว 28 เร่ือง 28 เร่ือง 36 เร่ือง 128.57   - จัดท าบทความและบทวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ 36 เร่ือง
ทั งในและต่างประเทศ  และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ  1 เร่ือง  1 เร่ือง  1 เร่ือง 100   - ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบ
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ท่ีมีผล ทางการค้าเชิงเทคนิค และจัดท ารายงานการศึกษา 1 เร่ือง
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมพร้อมจัดท าบทความและบทวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 9 เดือน/ 9 เดือน/ 9 เดือน/ 100  - เผยแพร่ลงเว็ปไซด์และปรับปรุงเว็ปไซด์และระบบสารสนเทศ ให้เข้าถึงได้และ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคท่ีส าคัญผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายข่าว 9 ฉบับ / 9 ฉบับ / 9 ฉบับ / มีข้อมูลท่ีทันสมัย 9 เดือน

เว็บไซต์ เป็นต้น  และจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และผลการศึกษา 3 ครั ง 3 ครั ง 3 ครั ง  - จัดท าจดหมายข่าวรายเดือนเพ่ือการเตือนภัย 9 ฉบับ
ในรูปแบบท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก าหนดต่อสาธารณชน ได้แก่ สถาบัน  - จัดสัมมนาวิชาการ 3 ครั ง
การศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 3 ครั ง
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ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

2. โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 100 6,000,000 5,400,000    5,400,000     100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100  - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องของผู้ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต์
ใหม่ ทดสอบ และติดตั งระบบด าเนินการออกแบบ และพัฒนาระบบ

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100  - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องของผู้ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการพัฒนาระบบบริหาร

(Smart e-Document) จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Smart e-Document) ด าเนินการพัฒนา ออกแบบ
ระบบและทดสอบ และติดตั งระบบ

กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 55 คน 55 คน 55 คน 100  - ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน (Admin) 5 คน
 - ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 50 คน

3. โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 100 5,868,000 5,750,000 5,750,000 100.00  ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภูมิภำคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566)
กิจกรรมหลัก ศึกษาศักยภาพเชิงพื นท่ีในภูมิภาคน าร่อง จ านวน 1ภูมิภาค 5 พื นท่ี 5 5 100
กิจกรรมหลัก การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค
เป้าหมายอย่างน้อยจ านวน 3 สาขา
  - ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกภูมิภาคเป้าหมายน าร่อง จ านวน 1ภูมิภาค 1 พื นท่ี 1 1 100
  - คัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูงสุดอย่างน้อยจ านวน 3 3 3 100
 3 สาขา ในภูมิภาคเป้าหมาย อุตสาหกรรม 
  - ศึกษาศักยภาพด้านการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับภูมิภาคอ่ืน 1 1 1 100
รวมทั งการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) ครั ง 
 - ศึกษาและก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 3 3 3 100
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูงสุดอย่างน้อยจ านวน 3 สาขา อุตสาหกรรม 
ในภูมิภาคเป้าหมายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั งแต่กิจกรรม
 ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพ่ือระดมความคิด 4 ครั ง 4 4 100
เห็นจากผู้ส่วนเก่ียวข้องอย่างน้อยจ านวน 4ครั งๆละ 30คน รวม120คน  
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 2 2 2 100
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) รวม 200 คน ครั ง ครั ง ครั ง 
กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1 1 1 100
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้หลักการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานในพื นท่ี ครั ง ครั ง ครั ง 
ภูมิภาคเป้าหมายท่ีอยู่ภายใต้สังกัดอก. รวมทั งหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจ 
จ านวน 1 ครั ง รวม 30 คน
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

นโยบำย Agenda : A 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve)
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 1  :  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของอุตสำหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2. พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำนให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้ำนทักษะกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ
4. โครงกำรต่อยอดเพ่ิมผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรมด้วยเครือข่ำย 173.08 8,919,200 8,919,200 8,919,200 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
ดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing)
กิจกรรมหลัก ระบุประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1 ครั ง 1 1 100
โดยการประชุมพิจารณาก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย
เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานท่ีเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 30 โรงงาน 30 35 116.67

แปรรูปอาหารเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก ส ารวจความต้องการเทคโนโลยีภายในโรงงาน 1 ฐานข้อมูล 1 1 100
(จ านวน 30 โรงงาน) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความต้องการ
เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมหลัก คัดเลือกโรงงานท่ีมีศักยภาพและความพร้อม 10 โรงงาน 10 25 250

ในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT 40 ราย 40 60 150

เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก จัดหรือแบ่งประเภทเทคโนโลยีของผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT 1 ครั ง 1 2 200

และการจับคู่(Matching) ระหว่างเทคโนโลยีของผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT
40 ราย กับโรงงานท่ีได้รับคัดเลือก 10 โรงงาน
กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ให้สามารถน า 30 ครั ง 30 ครั ง 131 ครั ง 100  - การส ารวจความพร้อม (Inspect) การเช่ือมต่อเทคโนโลยีภายในโรงงาน 40 ครั ง
เทคโนโลยีไปใช้งานกับเคร่ืองจักรและระบบภายในโรงงานท่ีเข้าร่วม  - การทดสอบ (Testing) เทคโนโลยี IoT กับการท างานของเคร่ืองจักร ภายในโรงงาน 
โครงการ (10 โรงงานๆ ละ 3 ครั ง) 48 ครั ง

 - การทดสอบผ่านแบบจ าลองเหตุการณ์การท างานเคร่ืองจักร (Visual Testing)
 ภายในโรงงาน 43 ครั ง

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

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

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลของผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT โดยแบ่งตาม 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 100

หมวด/ลักษณะการใช้งานของ IoT หลังจากผู้พัฒนาฯ ได้ร่วมพัฒนา

นวัตกรรมต้นแบบ กับทางโรงงานท่ีผ่านการคัดเลือก

กิจกรรมหลัก จัดท าหรือพัฒนาเว็บไซต์ ส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการค้นหา 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT บนระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเว็บไซต์การ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการใช้งานเทคโนโลยี IoT (Technology 4.0 

Matching) พร้อมการใช้งานระบบ 2 ภาษา (TH/EN)

กิจกรรมหลัก จัดประชุมสรุปการตัดสินเทคโนโลยีส าหรับโรงงานท่ี 50 คน 50 คน 76 คน 152

เข้าร่วมและสัมมนาแนะน าเทคโนโลยีและเครือข่ายผู้พัฒนาเทคโนโลยี

IoT ท่ีเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมหลัก จัดท ากรณีศึกษาในรูปแบบเอกสาร ซีดี เพ่ือใช้เผยแพร่ 30 เล่ม 30 เล่ม 40 เล่ม 133.33

ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่โรงงานท่ีเข้าร่วม และผู้ท่ีสนใจอ่ืนๆ

กิจกรรมหลัก Roadshow หาวิสาหกิจในภูมิภาคเข้าร่วม 40 คน 40 คน 230 คน 575

เครือข่าย (โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั ง)

5. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรองควำมสำมำรถ 122.75381 7,000,000    7,000,000    7,000,000      100.00    

บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัคร 6 ครั ง 6 6 100

กิจกรรมหลัก คัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม 230 คน 230 305 132.61

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 1 100 คน 100 120 120

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 2 40 คน 40 43 107.5

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 3 40 คน 40 45 112.5

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ Trainer 20 คน 20 23 115

กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตร (หลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 หลักสูตร 2 2 100

และหลักสูตรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์)

กิจกรรมหลัก อบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ 30 คน 30 56 186.67

หลักสูตรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอุตสำหกรรม 105.78 5,536,400    5,536,400    5,536,400      100.00    ผลกำรด ำเนินงำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลัก รายละเอียดโครงการและแผนก ากับการด าเนินงานโครงการ 1 ฉบับ 1 1 100  - จัดท ารายละเอียดโครงการ และแผนก ากับการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีชั นสูง (หลักสูตร 60 ช่ัวโมง) 100 คน 100 112 112  - ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีชั นสูง (หลักสูตร 60 ช่ัวโมง) จ านวน 107 คน
กิจกรรมหลัก สัมมนาบุคลากรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300 คน 300 313 104.3  - สัมมนาบุคลากรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 313 คน
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 1,000 1,000 1,076 107.6  - ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร 24 ช่ัวโมง) คน (หลักสูตร 24 ช่ัวโมง) จ านวน 1,076 คน
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0 100 100 105 105  - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับ วิทยากร 4.0 (หลักสูตร 60 ช่ัวโมง) จ านวน 105 คน
(หลักสูตร 60 ช่ัวโมง) คน
7. โครงกำรปรับเปล่ียนภำคอุตสำหกรรมไทยสู่กำรเป็นผู้น ำใน 125.68 13,482,000   13,482,000   13,482,000    100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
อุตสำหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and
Competency to 4.0)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0 139.35
  - รับสมัครและคัดเลือกวิทยากรท่ีปรึกษา 7 คน 7 7 100
   - คัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบ 1 องค์กร 1 2 200
  - ด าเนินการประเมินระดับความพร้อมและสมรรถนะขององค์กร 32 32 44 137.5
ต้นแบบ Mandays
  - จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร 1 1 2 200
 (I4.0 Transformation Action Plan) แผนปฏิบัติการ
 - องค์กรต้นแบบด าเนินการปรับปรุง ตามแนวทางท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ 1 1 2 200
และท่ีปรึกษา เร่ือง เร่ือง
  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก 150 คน 150 175 116.67
เก่ียวกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0  (3 ครั งๆละ 50 คน)

 - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการประเมินระดับความพร้อมและ 1 1 1 100
สมรรถนะขององค์กรเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 หลักสูตร
 Check-Up Training Curriculum)
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินระดับความพร้อมและสมรรถนะ 7 คน 7 7 100
ขององค์กรเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Check-Up) 
ให้กับ วิทยากรท่ีปรึกษาของไทย
 - จัดท ากรอบแนวทางการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 1 ชุด 1 1 100
(Case Study Industry 4.0 Guideline)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 112.00      
  - พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ ด้าน Lean  และอุตสาหกรรม 4.0 9 หลักสูตร 9 9 100
  - การประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัคร 4 ช่องทาง 4 4 100
  - พัฒนาผู้เช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา 50 คน 50 54 100

  - จัดท าเกณฑ์ ระบบประเมิน เพ่ือขึ นทะเบียน  1 เกณฑ์/ระบบ 1 1 100

  - ขึ นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 30 คน/ระบบ 30 48 160.00       

8. โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรสร้ำง 114.88 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน

นวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบตำมแนวทำงสำกลและพัฒนำเครือข่ำย

นวัตกรรมภำคอุตสำหกรรม

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ และจัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับ 200 200 228 114  - ประชาสัมพันธ์ และจัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่าง

กระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลให้แก่ คน เป็นระบบตามแนวทางสากลให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 1 ครั ง

บุคลากรของสถานประกอบการ 1 ครั ง

กิจกรรมหลัก พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม 1 1 1 100  -พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

อย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล หลักสูตร ตามแนวทางสากล

กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการด้วยการสร้างนวัตกรรม 100.00

อย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล

  - ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการ 25 25 25 100

 เข้าร่วมโครงการ แห่ง

 -  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 25 แห่ง 25 25 100

 - ทวนสอบ (Verify) จ านวน 2 ครั งๆ ละ 2 Mandays/แห่ง 25 แห่ง 25 25 100

กิจกรรมหลัก สนับสนุน/ขยายเครือข่ายนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม 5 5 5 100

ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายภาค ครั ง

อุตสาหกรรมใหม่ จ านวน 2 เครือข่าย

กิจกรรมหลัก ประสานความร่วมมือในการพัฒนา แนวคิดนวัตกรรมท่ี 5 5 5 100

น าไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ/นักวิจัย โครงการ

/หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย (10 Mandays)

กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (30 คน 2 วัน) 1 ครั ง 1 2 200

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 1 1 100

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานและกิจกรรมเครือข่าย 200 คน 200 210 105

นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 1 ครั ง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

9. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 101.47 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00    
อัจฉริยะอย่ำงย่ังยืน
กิจกรรมหลัก การสัมมนาเปิดโครงการฯ 100 คน 100 104 104
กิจกรรมหลัก รับสมัคร–คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 15 ราย 15 25 166.67
กิจกรรมหลัก พัฒนา IoT Platform และ Module 108.33
  -ประชุม Focus group เพ่ือก าหนด Requirement และ specification 3 ครั ง 3 4 133.33
 - ออกแบบ IoT Module 3 โมดูล 3 3 100
  - ออกแบบระบบ IoT Platform 3 แพลตฟอร์ม 3 3 100
  - การทดสอบการท างานระหว่าง Module และ Platform 3 ระบบ 3 3 100
กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น 100.83       
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics)
  - ส ารวจและประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 7 ราย 7 7 100
จ านวน 15 ให้เหลือ 7 ราย .
  - ให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 7 7 7 100
(รายละ 20 man-day) ผลิตภัณฑ์ 
  -  ติดตั งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 7 ผลิตภัณฑ์/ 7 7 100

กระบวนการ
  - อบรมผู้ประกอบการ 30 คน 1 ครั ง 3 วัน 30 คน 30 31 103.33
  -  การทดสอบระบบขั นสุดท้ายเพ่ือยืนยันความสมบูรณ์และตรวจสอบ 7 คน 7 7 100
ข้อบกพร่องและแก้ไขให้สมบูรณ์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ - -           -            
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 1 25 คน 25 36 114
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 2 25 คน 25 46 184
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 3 25 คน 25 44 176
    -อบรมหลักการการพัฒนา Smart Electronics 25 คน 25 33 132
กิจกรรมหลัก การสัมมนาปิดโครงการ 100 คน 100 129 129
10. โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยน ำมำตรฐำน 103.36 7,546,500 7,546,500 7,546,500 100.00    
ผลิตภำพและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
นักรบอุตสำหกรรมพันธ์ุใหม่ 
กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร 5 ระดับ 100
   - จัดท าหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักรบอุตสาหกรรม 5 5 5 100
อาหารในแต่ละระดับ หลักสูตร 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  - จัดประชุมพิจารณาความเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 5 ครั ง 5 5 100
กิจกรรมหลัก ส ารวจความต้องการนวัตกรรมอาหารของกลุ่ม 100          

ผู้ประกอบการเป้าหมาย และความต้องการของตลาดโลก

   - เผยแพร่สกู๊ปข่าวรายงานพิเศษเก่ียวกับความส าคัญของอาหาร 4 ครั ง 4 4 100

นวัตกรรม 

    -รับสมัคร ประเมิน และคัดเลือกสถานประกอบการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 25 โรงงาน 25 25 100

กิจกรรมหลัก ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 100.00       

ให้กับผู้ประกอบการ

    -ส ารวจข้อมูลเชิงลึกเพ่ือทวนสอบศักยภาพเทียบกับข้อมูลท่ีได้จาก 25 25 25 100

เคร่ืองมือประเมินศักยภาพท่ีจัดท าขึ น Mandays 

    -ลงพื นท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในประเด็นท่ีเป็นช่องว่างของ 200 200 200 100

การพัฒนา Mandays 

    -ลงพื นท่ีเพ่ือสรุป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนงาน 25 25 25 100.00       

การพัฒนา Mandays 

  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากร 75 75 75 100

ของสถานประกอบการ คน 

กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายอัจฉริยะนวัตกรรมอาหาร 4.0  เพ่ือร่วมกัน 116.79       

สร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอาหาร และสร้างธุรกิจแนวใหม่ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ

    -อบรมกระตุ้นผู้ประกอบการพันธ์ุ ใหม่เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่าย 30 30 50 166.67       

นักรบอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 คน 

    -กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย 4 ครั ง 4 4 100

  - จัดสัมมนาแลกเปล่ียน/ยกระดับองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความ 200 200 201 100.5

เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมภายในและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม คน 

    -จัดท า Application เครือข่ายนักรบอุตสาหกรรมอาหาร 1 1 1 100

Application 

กิจกรรมหลัก รายงานผลการด าเนินงาน 3 ครั ง 3 3 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

11. โครงกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็นโรงงำนอัจฉริยะ 246.67 9,748,000 9,748,000 9,748,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน

เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

(Smart Factory)

กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น Smart 100

 Factory (1 คู่มือ 500 เล่ม)

  - ศึกษา Frame Work ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบในการอ้างอิง 1 1 1 100   - ด าเนินการศึกษา Frame Work ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบในการอ้างอิง

ความเป็น Smart factory ของโรงงาน เร่ือง ความเป็น  Smart factory ของโรงงาน

  - จัดท าแบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self 1 1 1 100

Assessment to Industry 4.0) พร้อมค าแนะน าและแนวทางในการ แบบ 

แก้ไขปัญหา

  - เผยแพร่คู่มือพร้อมซอฟต์แวร์ประมวลผลการประเมินตนเอง 500 เล่ม 500 500 100

  - Upload คู่มือลง Website เพ่ือให้โรงงานท่ีสนใจท าการประเมิน 1 1 1 100

ตนเอง (Online/Offline) คู่มือ 

กิจกรรมหลัก ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู่ความเป็น 235.00       

Smart Factory (20 กิจการ ๆ ละ 30 Mandays)

   - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 5 ครั ง 5 44 880

  - คัดเลือกสถานประกอบการ โดยการประเมินความพร้อมและระดับ 20 20 22 110

การเป็น Smart Factory กิจการ 

  - จัดท าแผนการด าเนินงานรายกิจการ และวินิจฉัย (1 Manday 20 20 22 110

ต่อกิจการ) Mandays 

  - ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก (28 Mandays ต่อกิจการ) 560 Mandays 560 616 110

  - ติดตามผลและสรุปรายงาน (1 Manday ต่อกิจการ) 20 Mandays 20 20 100

  -  คัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือเป็น Demo line 1 กิจการ 1 1 100

  - เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการท่ีเป็น Demo line 1 ครั ง 1 1 100

    -สรุปการด าเนินงาน 20 กิจการ 20 20 100

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานต้นแบบ 373.33       

Industry 4.0

   - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ  3 ครั ง 3 44 1466.67

  - คัดเลือกสถานประกอบการ 1 กิจการ 1 1 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  -ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการ 10 10 10 100

สู่ความเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านการปฏิรูป Mandays 

อุตสาหกรรมครั งท่ี 4 (10 Mandays)

    -สรุปผลการด าเนินงาน 1 กิจการ 1 1 100

    -เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั งท่ี 41 ครั ง 1 1 100

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับ Smart Factory และ 360.00       

อุตสาหกรรม 4.0 (100 คน)

    -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 5 ครั ง 5 44 880

    -ฝึกอบรมยกระดับบุคลากร 100 คน 100 100 100

    -สรุปผลการด าเนินงาน 10 ครั ง 10 10 100

กิจกรรมหลัก สร้างท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 311.67       

Smart Factory (30 คน)

    -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 5 ครั ง 5 44 880

    -ฝึกอบรมยกระดับท่ีปรึกษาให้มี ความรู้ความเช่ียวชาญ 30 คน 30 40 133.33

    -สรุปผลการด าเนินงาน 3 ครั ง 3 4 133.33

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ Smart Factory 4 4 4 100

และอุตสาหกรรม 4.0 (4 ครั งๆละ 30 คน) ครั ง 

12. โครงกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน 4.0 สำขำอุตสำหกรรม 106.14 6,857,000 6,857,000 6,857,000 100.00    ผลกำรด ำเนินงำน

แปรรูปอำหำร

กิจกรรมหลัก ประชุมทีมงานท่ีเก่ียวข้อง 2 ครั ง 2 2 100

กิจกรรมหลัก เผยแพร่การด าเนินการจัดงานยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 10 10 12 120

และรับสมัคร คัดเลือก ครั ง 

กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมกลุ่มบุคลากรระดับหัวหน้างาน 200 คน 200 202 101

กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมกลุ่มบุคลากรระดับผู้บริหาร 100 คน 100 109 109

กิจกรรมหลัก เย่ียมชมสร้างการเรียนรู้ 200 คน 200 206 103

กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

    -หลักสูตรหัวหน้างาน 200 คน 200 202 101

    -หลักสูตรผู้บริหาร 100 คน 100 109 109
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

13. โครงกำรยกระดับศักยภำพแรงงำนให้มีทักษะท่ีหลำกหลำย 168.67 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
พร้อมก้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0
กิจกรรมหลัก รับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและท าการ 15 15 70 466.67
คัดเลือกผู้ประกอบการพลาสติกท่ีพร้อมไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ กิจการ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการจ านวน 15 ราย
กิจกรรมหลัก ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวของส าหรับการพัฒนาฝีมือ 3 3 3 100
แรงงาน ในด้านการประยุกต์ใช้ระบบ IT ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ด้าน 
และด้านการปรับเปล่ียนวัตถุดิบ
กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการ 3 ด้าน/ 3 ด้าน/ 3 ด้าน/ 100.00        - ด าเนินการจัดท าเนื อหาหลักสูตร จัดท าข้อสอบ  จัดท าการแบ่งระดับฝีมือแรงงาน
ประยุกต์ใช้ระบบ IT ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต และด้านการ 1 งาน 1 งาน 1 งาน
ปรับเปล่ียนวัตถุดิบ
กิจกรรมหลัก ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็น  3 ด้าน 3 3 100  - ด าเนินการก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดท า
เคร่ืองมือในการจัดท าหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ีหลากหลาย
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนา 2 งาน 2 2 100.00        - ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบส าหรับหลักสูตรการเรียนรู้
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีหลากหลาย
กิจกรรมหลัก เก็บข้อมูลทักษะฝีมือแรงงานก่อนการพัฒนาทักษะฝีมือ 150 คน 150 310 206.67
แรงงาน (Pre -Test) -            -            
กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 450 คน 450 คน 930 คน 206.67  ด าเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้
โครงการ ระบบ IT ด้านกระบวนการผลิต และ ด้านการเปล่ียนวัตถุดิบ
กิจกรรมหลัก เก็บข้อมูลหลังการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 450 คน 450 คน 930 คน 206.67
และประมวลผลการพัฒนา
กิจกรรมย่อย การประมวลผลการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะแรงงาน 150 คน 150 310 206.67
กิจกรรมย่อย การจัดระดับฝีมือแรงงาน 150 คน 150 310 206.67
กิจกรรมย่อย การทดสอบความรู้ (Post-Test) 150 คน 150 310 206.67
กิจกรรมหลัก ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศพร้อมทั งหาจุด 1 งาน 1 1 100     -ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศ พร้อมหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข
บกพร่องและด าเนินการแก้ไข
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลของการวัดระดับการ 100.00       
พัฒนาทักษาะท่ีหลากหลาย
กิจกรรมย่อย ระบบส าหรับการทดสอบความรู้ 1 งาน 1 1 100
กิจกรรมย่อย ระบบการประมวลผล 1 งาน 1 1 100
กิจกรรมย่อย ระบบการจัดระดับทักษะความรู้ 1 งาน 1 1 100
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

นโยบำย Agenda : A 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) และ A 5. กำรเช่ือมโยงและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร (Big Data)

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 2  : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2. ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม และพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือช้ีน ำและเตือนภัยภำคอุตสำหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

14. โครงกำรพัฒนำดัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ 133.86 8,000,000 7,600,000     7,600,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน 
อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมศักยภำพ 7,600,000
กิจกรรมหลัก รายงานการปฏิบัติงานเบื องต้น (Inception Report) 10 ฉบับ 10 10 100  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา ได้ประชุมครั งท่ี 4-3/2562 เม่ือวันท่ี

2,700 โรง 2,700 2,700 100 2 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาตรวจรับงานดังกล่าว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบงานงวดท่ี 4 
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 1 10 ฉบับ 10 10 100 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามท่ีท่ีปรึกษาฯ ส่งมอบ 
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 158.78
กิจกรรมย่อย  รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 10 ฉบับ 10 10 100
กิจกรรมย่อย การจัดเก็บและรวบรวม/จัดซื อข้อมูลด้านขีดความสามารถ 3 3 3 100
ในการแข่งขันอุตสาหกรรมศักยภาพและดัชนีวัดระดับการพัฒนาของ อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 3 อุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย การจัดท าแบบสอบถาม รวบรวม ตรวจสอบและบันทึก 300 300 608 202.7
ข้อมูลภาคสนามเพ่ือจัดท าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของ โรง 
อุตสาหกรรมศักยภาพ (ปรับปรุงตัวชี วัดของอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการ
แล้วในปี2561 และอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการในปี2562 จ านวน 300 ชุด
กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างน้อย 8 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 8 14 175

อุตสาหกรรม 
กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน/สมาคม 8 8 14 175
/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงาน 
กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 2 ครั ง 2 4 200
กิจกรรมหลัก รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับผู้บริหาร 176.67

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

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

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับผู้บริหาร 20 ฉบับ 20 20 100
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีวัด 3 ฐาน 3 6 200
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 ฐาน  
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบการกรอกและรวบรวมข้อมูล 1 1 2 200
PMI ออนไลน์จากผู้ประกอบการ พร้อมระบบประมวลผล และรายงานผล ระบบ 
PMI (E-Report) รวมทั ง ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการกรอก
ข้อมูล PMI ออนไลน์
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ดัชนี 1 ครั ง 1 1 100
กิจกรรมย่อย อบรมเจ้าหน้าท่ี สศอ. 20คน 20 20 100
กิจกรรมย่อย การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ 5 5 18 360
ข้อมูลดัชนีวัดระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน อุตสาหกรรม 
15. โครงกำรศึกษำแผนภำพอนำคตของภำคอุตสำหกรรม (Industry 100 5,000,000 3,158,675    3,158,675    100.00   ผลกำรด ำเนินงำน 
Foresight) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0 
กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) 10 เล่ม 10 10 100 จัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานในการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับ
กิจกรรมย่อย ก าหนดแนวคิดในการศึกษาและแผนการด าเนินโครงการ แต่ละแผนภาพมาบางส่วนแล้ว
กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 1 (Progress Report) 3 ประเทศ 3 3 100
กิจกรรมย่อย 1.ศึกษาแนวทางในการจัดท าภาพอนาคตของกลุ่ม OECD
ประเทศในเอเชีย และประเทศนอกเอเชีย จัดท าข้อมูลแนวโน้มอนาคตโลก
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 (Progress Report 2) 5 เร่ือง 5 5 100
กิจกรรมย่อย 2. เลือกวิธีในการจัดท าแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยใช้วิธีท่ีนิยม 5 อันดับแรก หรือวิธีท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาเห็นชอบ
กิจกรรมย่อย 3. เก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดท าแผนภาพ 30 คน 30 30 100
อนาคตส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 อุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อย 4. ประชุมสัมมนา/การประชุมอ่ืน ๆ เพ่ือจัดท าภาพจ าลอง
อนาคต จ านวน 2 อุตสาหกรรม จ านวน 2 ครั ง ครั งละ 1 อุตสาหกรรม
 จ านวนการประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั ง 2 2 100
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน 60 60 100
กิจกรรมย่อย 1. เก็บรวบรวมข้อมูลแนวทาง วิธีการท่ีใช้ การน าไปใช้ 1 ประเทศ 1 1 100
ประโยชน์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าแผนภาพอนาคต (Foresight) 
ของประเทศท่ีมีความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ประเทศ

 - ได้มีการประมวลผล สรุปผล จัดท าแผนภาพอนาคตในแต่ละอุตสาหกรรมพร้อมทั ง

212





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

16. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีจำกพืชน้ ำมัน 100.00 5,000,000 4,750,000 4,750,000 100

กิจกรรมหลัก ทบทวนสถานภาพผลผลิตวัตถุดิบพืชน  ามัน พร้อมศึกษา 1 1 1 100

และวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จากพืชน  ามัน เร่ือง 

ของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี 1 1 1 100

โครงสร้างการผลิต การตลาด เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี เร่ือง 

ท่ีผลิตได้จากพืชน  ามันของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี 1 1 1 100

โครงสร้างการผลิต การตลาด เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีท่ี เร่ือง 

ผลิตได้จากพืชน  ามันของต่างประเทศ

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตโอเลโอเคมีต่อเน่ือง 1 1 1 100

(Oleochemical derivatives) ท่ีผลิตได้จากพืชน  ามันของไทย เร่ือง 

กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต การตลาด 1 1 1 100

และแนวโน้มความต้องการในอนาคตของโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จากพืช เร่ือง 

น  ามันของไทย

กิจกรรมหลัก ศึกษาความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ 1 1 1 100

คัดเลือกและแนวโน้มตลาดในอนาคต ผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมหลัก ประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 1 เพ่ือศึกษาข้อมูลประกอบการ 1 1 1 100

วิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีต่อเน่ืองท่ีมีศักยภาพ ความเป็น ครั ง 

ไปได้ในด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และการลงทุนการผลิต

กิจกรรมหลัก ส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี 1 1 1 100

ต่อเน่ืองท่ีมีศักยภาพ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใช้โอเลโอเคมีท่ีผลิตได้ ครั ง 

จากปาล์มน  ามันต่างชาติ ตลอดจน รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ ในต่างประเทศ

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และจัดท ารายงานการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ 1 1 1 100

โอเลโอเคมีต่อเน่ืองท่ีได้รับคัดเลือกภายในประเทศ เร่ือง 

กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตโอเลโอเคมีต้นน  า 1 1 1 100

กลางน  า และปลายน  า เพ่ือลดปริมาณและมูลค่าการน าเข้ารวมถึงเพ่ือการ เร่ือง 

ส่งออกและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าสูงจาก

ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จากพืชน  ามันของไทย
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ให้ค าปรึกษาและประสานงานอย่างบูรณาการทั งภาครัฐ 1 1 1 100
และเอกชน ผู้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพ่ือให้เกิดการด าเนิน โครงการ 
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีต่อเน่ืองในเชิงพาณิชย์
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 100 คน 100 100 100
17. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บท 109.79 13,250,000 12,900,000 12,750,000 98.84
บูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 12,900,000
กิจกรรมหลัก การบริหารโครงการ 148.96
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาชี แจงโครงการ (Kick off) 80คน 80 96 120
กิจกรรมย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอโครงการปี 2563 80คน 80 104 130
กิจกรรมย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินผล 40 คน 40 68 170
การด าเนินงานปี 2560-2561
กิจกรรมย่อย การประชุมชี แจงระบบติดตามประเมินผล 30 30 36 120
การด าเนินงานปี 2562 คน 
กิจกรรมย่อย การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานปี 2562 30 30 66 220
 ครั งท่ี 1 คน 
กิจกรรมย่อย การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนิน 30 30 69 230
งานปี 2562 ครั งท่ี 2 คน 
กิจกรรมย่อย การจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพ 2 2 2 100
เช่ือมโยงแผนงานบูรณาการณ ปี 63-64 แผน 
กิจกรรมย่อย การจัดท า Guideline และ Procedure ใน 100 100 100 100
การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนงานฯ เล่ม 
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมความรู้ด้านการวิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม 30 30 49 163.33
และประเมินผลการด าเนินโครงการ คน 
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ 80 คน 80 109 136.25
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือการติดตาม 1 1 1 100
ประเมินผล พร้อมทั งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอด ระบบ 
ระบบ IT และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ IT
กิจกรรมหลัก การติดตามโครงการ (Monitoring) ภายใต้แผนงาน 3 3 3 100
บูรณาการฯ ปี 2562 ฉบับ 
กิจกรรมหลัก การประเมินผลโครงการ (Evaluation) ภายใต้แผนงาน 1 1 1 100
บูรณาการปี 60-62 บท 
กิจกรรมหลัก การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาางการพัฒนาอุตสาหกรรม 1 1 1 100
ศักยภาพไทย-ต่างประเทศ บท 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

18. โครงกำรเตรียมศักยภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับ 101.55 3,600,000 3,510,000 3,510,000 100.00
อุตสำหกรรม 4.0 3,510,000
กิจกรรมหลัก ทบทวนนโยบายและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแรงงาน 100
ในภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิดทฤษฎี กระบวนการ 1 แผน 1 1 100
กิจกรรมย่อย รวบรวม/ทบทวนนโยบายและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทบทวน 1 1 1 100
นโยบายแกับการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงาน เร่ือง 
ท่ีเก่ียวข้องละข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ โครงสร้างแรงงาน ในภาค 1 1 1 100
อุตสาหกรรม ทั งในภาพรวมและรายสาขาของไทย รวมทั งปัญหา เร่ือง 
ด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก ศึกษา ส ารวจ ข้อมูลความต้องการแรงงานในภาค 1 1 1 100
อุตสาหกรรมทั งในภาพรวมและรายสาขา ทั งใน เร่ือง 
กิจกรรมหลัก ศึกษา ส ารวจ ข้อมูลในการผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน 1 1 1 100
ทั งในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม ทั งในเชิงปริมาณและ เร่ือง 
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิธีการวางแผนด้านการพัฒนาแรงงานในภาค 1 1 1 100
อุตสาหกรรมของต่างประเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ เร่ือง 
ประเทศไทย ส าหรับการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ของไทยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมหลัก น าข้อมูลด้านแรงงานในปัจจุบันทั งในส่วนการผลิตแรงงาน 1 1 1 100
 (Supply side) และความต้องการแรงงาน (Demand side) ท่ีได้จาก เร่ือง 
การส ารวจ จัดเก็บ มาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือหาความต้องการแรงงาน
ในอนาคต ในระยะ 5 ปี
กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพ่ือรองรับ 100
อุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมย่อย จัดท าร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพ่ือรองรับ 1 เร่ือง 1 1 100
อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั งร่างมาตรการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 1 1 1 100
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ครั ง 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 1 1 1 100

อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั งมาตรการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เร่ือง 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมหลัก การสัมภาษณ์เชิงลึก 112.4

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 50 50 61 122

 ครั งท่ี 1 เพ่ือหาข้อสรุปส าหรับตัวชี วัดในการศึกษาโครงสร้างแรงงาน ราย 

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 5 5 5 100

 ครั งท่ี 2 เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ราย 

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 5 5 7 140

ครั งท่ี 3 เพ่ือเลือกปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการวางแผน ราย 

เพ่ือพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 10 10 10 100

ครั งท่ี 4 เพ่ือหาความต้องการแรงงานและการผลิตแรงงาน ราย 

มาวิเคราะห์ความต้องการใน 5 ปี ข้างหน้า

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 10 10 10 100

 ครั งท่ี 5 เพ่ือยืนยันแนวทางการพัฒนาแรงงานของไทย ราย 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

19. โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ 100.00 15,000,000 14,100,000 14,100,000 100

เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 14,100,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 100.00

ศักยภาพ (S-Curve)

  - ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลของอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน 5 5 100

  - เพ่ิมเติมข้อมูลของอุตสาหกรรมศักยภาพ กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ 100% 100 100 100

 (ร้อยละความส าเร็จ)

  -การปรับแก้และเพ่ิมเติมรูปแบบการแสดงผลทางเว็บไซต์ 100% 100 100 100

กิจกรรมหลัก ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยทั งภายในและภายนอก 100

ท่ีส่งผลต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

  -ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวภายในกระทรวง 100% 100 100 100

 - กระบวนการวิเคราะห์และแยกแยะ 100% 100 100 100

 - ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวภายนอกกระทรวง 100% 100 100 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดท าแบบจ าลองการคาดการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีมี 100.00

การประยุกต์ใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี Big Data
 - แบบจ าลองส าหรับอุตสาหกรรมพื นฐาน 16 อุตสาหกรรม 100% 100 100 100
 - แบบจ าลองส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 6 อุตสาหกรรม 100% 100 100 100
 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงด้านการบริหารจัดการข้อมูลกับระบบภายใน 100% 100 100 100
  - ศึกษาและออกแบบส่วนท่ีเป็น Data Lake ของระบบ Big Data 100% 100 100 100
กิจกรรมหลัก การเช่ือมโยงกับ i-Industry 100% 100 100 100
  - ศึกษาระบบของ i-Industry ลักษณะข้อมูล 100% 100 100 100
  - เช่ือมโยงข้อมูลจาก i-Industry และสร้างแบบฟอร์มในการน าเข้า 100% 100 100 100
ข้อมูล รวมถึงออกรายงาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 100% 100 100 100
  - พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทักษะ
ด้านการพัฒนาระบบ Big Data 
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาชี แจงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100% 100 100 100
ข้อมูลอุตสาหกรรมศักยภาพ
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบำย Agenda : A 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve)

ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี 2  : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 5. บูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

20. โครงกำรขับเคล่ือนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้วยกำรตลำด 100.00 1,613,000 1,600,000 1,450,000 90.63 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

และประชำสัมพันธ์เชิงรุก 1,600,000

กิจกรรมหลัก จัดเตรียมข้อมูลด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 100

พิเศษรายพื นท่ี SEZ จ านวน 10 พื นท่ี

  - ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนา 10 10 10 100    -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี

  - จัดท ารายงานสรุปข้อมูลด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 50 50 50 100   -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี 

รายพื นท่ี SEZ  จ านวน 50 ชุด จ านวน 50ชุด

 -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ีจ านวน 10 พื นท่ี

กิจกรรมหลัก ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 5 9 9 100  - เป้าหมายรวมท่ัวประเทศ 500 คน

พิเศษผ่านส่ือต่าง ๆ ทั งในพื นท่ีส่วนกลางและในพื นท่ี SEZ รวมทั งสิ น 

11 พื นท่ี  (เป้าหมายรวมท่ัวประเทศ 500 คน)

 - ส่ือวิทยุ - จัดสัมภาษณ์/สนทนาและเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวในรายการวิทยุ

: เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ ระบบ FM จ านวน 9 ครั ง

 - นักลงทุน/ผู้ประกอบการเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปในพื นท่ี

ส่วนกลางและในพื นท่ี SEZ ไม่น้อยกว่า 500 คน รับรู้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

ผ่านการประชาสัมพันธ์เร่ือง SEZ ในส่ือต่าง ๆ

 - ส่ือวิทยุ - ผลิตสปอตวิทยุ 30 วินาที (ภาษาไทย) จ านวน 3 สปอต 3 3 3 100

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

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

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 - ส่ือวิทยุ - เผยแพร่สปอต : เครือข่ายท่ัวประเทศ/ ช่วงข่าวต้นช่ัวโมง 5 9 9 100

จ านวน 9 ครั ง

  - ส่ือวิทยุ - เผยแพร่สปอต : เขตต่างจังหวัด/ ระบบ FM 50 90 90 100    -นักลงทุน/ผู้ประกอบการเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปในพื นท่ีส่วนกลาง

(10 พื นท่ี x 9 ครั ง/พื นท่ี) จ านวน 90 ครั ง และในพื นท่ี SEZ

  - ส่ือโทรทัศน์ - ผลิตส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ 1 1 1 100

(สปอตท่ัวไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ) จ านวน 1 ครั ง

  -  ส่ือโทรทัศน์ - เผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษ (ความยาวไม่เกิน 3 9 9 100

 3 นาที) : ระดับ C (6.00 - 10.00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)) จ านวน 9 ครั ง

  - ส่ือส่ิงพิมพ์ - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1500 1500 1500 100

(Gsm) (A4 พับคร่ึงเป็น A5) จ านวน 1,500 แผ่น

กิจกรรมย่อย ส่ือออนไลน์ - เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ 11 11 11 100

จ านวน 9 ครั ง

  - ส่ืออ่ืน ๆ - จัดท า VTR ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 1 1 1 100

กิจกรรมหลัก ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานด้าน 100

การตลาดและประชาสัมพันธ์ทั งในพื นท่ีส่วนกลางและในพื นท่ี SEZ

 รวมทั งสิ น 11 พื นท่ี

    -จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการตลาด 100 100 100 100

และประชาสัมพันธ์ จ านวน 100 ชุด

    -ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการตลาด 11 11 11 100

และประชาสัมพันธ์ ทั งในพื นท่ีส่วนกลางและในพื นท่ี SEZ

 จ านวน 11 พื นท่ี
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หน่วยงำน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  แผนงำนพ้ืนฐำน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �      แผนงานบูรณาการ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

นโยบำย Agenda : A 6. กำรพัฒนำบุคลำกรและปรับปรุงกำรให้บริกำร (HRD + ServiceImprovement)



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยข้ำรำชกำรและบุคลำกรหน่วยงำน 353 430 755 175.581 1,129,900     1,129,900    1,489,053      131.79 ผลกำรด ำเนินงำน

1. กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะทีมงำนและปรับเปล่ียนกระบวนคิดเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ สศอ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

 - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 85 105 123.52 523,950       579,455         111  - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท างานเป็นทีมและสามารถ

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตร "
น าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น

การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการท างานเป็นทีม"  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะความเช่ือม่ันในการท างานเป็นทีม การวางตัวในทีมงาน 

 - ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม อ.เพชรบุรี (วันท่ี 20-22 ธ.ค.61  - สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการท างานเป็นทีมในการประสานงานภายในหน่วยงาน

ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์) ท่ีดีย่ิงขึ น ท าให้เกิดความประทับใจท่ีดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งผลให้

เกิดทีมงานท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


 - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้

2. กำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร สศอ. เพ่ือรองรับระบบก ำลังคน 41 42 102.44

คุณภำพ ส ำหรับข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรและระดับปฏิบัติกำร 

แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ 23,175         37,940            - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

และโต้ตอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ " (วันท่ี 13 และ 17 ธ.ค. 61 และบันทึกรูปแบบต่าง ๆ

ณ ห้องประชุม 202 สศอ.)  - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อภารกิจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 -หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 (วันท่ี 23-31 มกราคม 2562) 10,050         6,700              -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพัฒนาให้มีความพร้อมทั งทางด้านภาวะผู้น าและความสามารถในการ

บริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าท่ีและสอดรับต่อความเปล่ียนแปลงทั งในปัจจุบันและอนาคต

 -หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 13 (วันท่ี 3-11 กรกฎาคม 2562)  -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงต าแหน่งนักบริหาร

ระดับสูง โดยเน้นให้เกิดการตะหนักรู้ในตนเองและก าหนดแนวทางในการยกระดับสมรรถนะ

ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายในการท างานบูรณาการระหว่างส่วนราชการ

3.กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 234 514 219.66

ในยุค Thailand 4.0 แบ่งเป็น 14 หลักสูตร ประกอบด้วย

 - โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจ าปี 120,000          -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพัฒนาให้มีความพร้อมทั งทางด้านภาวะผู้น าและความสามารถในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นท่ี 11 (วันท่ี 25 ต.ค. 2561) บริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

53,000           บทบาทหน้าท่ีและสอดรับต่อความเปล่ียนแปลงทั งในปัจจุบันและอนาคต

 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงต าแหน่งนักบริหาร

ระดับสูง โดยเน้นให้เกิดการตะหนักรู้ในตนเองและก าหนดแนวทางในการยกระดับสมรรถนะ

 -ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายในการท างานบูรณาการระหว่างส่วนราชการ

 - หลักสูตรบทบาทหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่  -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม

(ม.79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัด

การความเส่ียง)

 - การบรรยาย เร่ือง "แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  -การจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานมีประสิทธิภาพมากขึ น มีการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

ภาครัฐ” (วันท่ี 13 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม 601 สศอ.) และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องส่งไปก าจัด รวมทั งบุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึก

ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย-

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เม่ือวันท่ี 17 กค. 2561

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย  -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมายมหาชน

มหาชน (ปรม.) และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์ สภาพการณ์ของประเทศ 

และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ น 

 -ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารการเปล่ียนแปลง และการบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

นโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

 -ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติและมุมมอง เก่ียวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสอดรับกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย  -ได้รับความรู้และเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

Office Syndrome” (วันท่ี 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม 601 สศอ.) และได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในด้านการรักษาความปลอดภัย อันจะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื อต่อ การท างาน

ได้อย่างปลอดภัย

 -หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการใช้ใน  -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถ

การปฏิบัติงาน (ILC)(25 มี.ค. 2562) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาอาเซียนมากขึ น

 -หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศชั นสูง  -ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความสามารถในการเสนอผลงาน การอภิปรายและการน าเสนอ

แนวความคิดในท่ีประชุมขั นพื นฐาน

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  -ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความเข้าใจท่ีลึกซึ งในประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการค้า

รุ่นท่ี 12 (วันท่ี 30 มี.ค.62) และการพาณิชย์ของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ เข้าถึงแนวคิดและเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้เป็นพลัง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ให้ทะยานไปสู่ศักยภาพในการแข่งขันท่ีสูงและย่ังยืน

 -ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม

 -ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเครือข่ายในการท างานบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

 -หลักสูตร "กฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ"  -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายปกครองท่ีจ าเป็นในการบริหาร

และปฏิบัติงานภาครัฐ

 -ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง

 -การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ สศอ. ได้ตระหนักและส านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศชาติ

 -เข้าร่วมโครงการองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โครงการ  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก 

19-IN-45-GE-WSP-A : Workshop on the Use of Smart

Technology to Raise Productivity in the Service Sector B32ณ

 ประเทศสิงคโปร์
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย+PO ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 โครงการ 19-IN-22-GE-TRC-A: Training of Trainers onAssistance

 Systems for Cyber physical Facilities ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

โครงการ 19-RP-21-GE-CON-A : Conference on the Future of

 Work  ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

 -การอบรม “การป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด  -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีไม่ให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน” การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

 -ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

 -ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และรู้แนวทางป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรองค์กำรภำครัฐยุค 50 47 94.00  -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนข่าวเพ่ือการ

Digital Economy เพ่ือกำรเข้ำสู่ Thailand 4.0 ประชาสัมพันธ์และการส่ือสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ

 -หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าว เพ่ือการประชาสัมพันธ์” เช่ือม่ันต่อหน่วยงาน 

 -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี

ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.กำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมศักยภำพและ 20 47 235.00  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองการออกแบบ เข้าใจ เข้าถึงแนวคิดและขั นตอนการจัดท า 

ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรของ สศอ. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ Presentation ด้วย Infographic PowerPoint

Thailand 4.0  - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลงข้อมูลข้อความซับซ้อน และออกแบบมาเป็นรูปภาพและ

สารสนเทศ เพ่ือน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



แผน 12 เดือน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2 2 (8) 2 2.3 - P 247,000,000    247,000,000    247,000,000    100      

พิเศษสระแก้ว

รวมท้ังส้ิน 247,000,000   247,000,000   247,000,000   100     

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร ยุทธ์ฯ อก.
กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  �      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบาย Agenda :  A 4. การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย+PO ร้อยละ

1. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา 1 1 1 100          247,000,000    247,000,000    247,000,000 100.00    

เศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว แห่ง

กิจกรรม : ผลการด าเนินงาน

 - ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 247,000,000 บาท

พิเศษ จ. สระแก้ว  - นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 1 แห่ง

ปัญหา-อุปสรรค

 - กนอ. มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างบางส่วน โดยปรับเพ่ิมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ภายในโครงการให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ส่งผลให้มี

งานเพ่ิมและปรับลดงานบางส่วน สุทธิจ านวน 28.406 ลบ. ส่งผลให้วงเงินตามสัญญาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

637.600 ลบ. เป็น 666.006 ลบ. กนอ. จึงได้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.)ในการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดโครงการดังกล่าว สงป. พิจารณาแล้วอนุมัติให้ กนอ. เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

และเห็นควรให้ กนอ. ใช้เงินรายได้มาสมทบส าหรับงานก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ :

 - เพ่ือให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ

การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  12 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ


