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บทสรุปผูบริหาร 
รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
 

กองตรวจราชการ (กตร.สปอ.) ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการตดิตามวเิคราะหและประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ซ่ึงเปนการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด รวม 8 หนวยงาน ไดแก 
สปอ. กรอ. กพร. สมอ. กสอ. สศอ. สอน. และ กนอ. เพ่ือเสนอผูบริหารระดับสูงใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงบริหาร เปนรายไตรมาส รวมถึง ใชในการกํากับ ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานในสังกัด อก. เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลมท่ี 11 เลมท่ี 14 (1) (2) (3) 
และ (4) อก. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,478,163,700 บาท (หาพันสี่รอยเจ็ดสิบแปดลานหนึ่งแสน  
หกหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปนเงิน 1,651,318,700 บาท แผนงานพ้ืนฐาน 
เปนเงิน 1,223,759,500 บาท แผนงานเชิงยุทธศาสตร เปนเงิน 688,746,800 บาท และแผนงานบูรณาการ 
เปนเงิน 1,914,338,700 บาท ท่ีมีความเชื่อมโยงความสําเร็จกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด ดังนั้น จึงไดดําเนินการติดตามและวิเคราะห
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร อก. ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –     
30 มิถุนายน 2562) โดยจําแนกการรายงานผลใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2562 อก. โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายแผนการปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงจาก
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง พบวา สวนใหญเปนไปตามเปาหมาย 
แตผลการเบิกจายในภาพรวม อก. ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ จะตองเบิกจาย
ไมนอยกวารอยละ 77 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจายรวมท้ังส้ิน 
3,504.1296 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.97 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด  

2. ผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ     
และนโยบายสําคัญของ อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ
ตามนโยบายท่ีสําคัญ อก. (Agenda) 6 ดาน ประกอบดวย  

(1) Agenda 1 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)  
(2) Agenda 2 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (Entrepreneur 4.0)  
(3) Agenda 3 การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0)  
(4) Agenda 4 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion)  
(5) Agenda 5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)  
(6) Agenda 6 การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการใหบริการ (HRD+Service Improvement)  
โดยมีงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแนวทางดังกลาว วงเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 

2,068.2605 ลานบาท มีผลการเบิกจาย เปนเงิน 1,073.6275 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.91 ท้ังนี้ จะพบวา    
ผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินงาน และสามารถจําแนกผลการเบิกจายงบประมาณได   
ดังภาพท่ีปรากฏ 
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แผนภาพท่ี 1 : แสดงผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. จําแนกตามนโยบายท่ีสําคัญ (Agenda) 6 ดาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 : แสดงผลการเบิกจายโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายสําคัญ อก. จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการท่ัวประเทศ 
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2.2) ผลการดําเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน/โครงการ    

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ตามแผนงานบูรณาการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 

9 แผนงานบูรณาการ ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่ีตองผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล 

ม่ันคง และยั่งยืน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จํานวน 89 โครงการ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 1,914.3387 ลานบาท 

โดยมีผลเบิกจาย จํานวน 912.9606 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.69 และสามารถจําแนกผลการเบิกจาย

งบประมาณไดดังภาพท่ีปรากฏ 

แผนภาพท่ี 3 : ผลการเบิกจายผลการดําเนินงานสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ผลการดําเนินงานโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร อก. จํานวน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

3.1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

จํานวน 85 โครงการ เปนเงิน 1,968,640,100 บาท มีผลเบิกจาย จํานวน 1,156,953,090 บาท คิดเปนรอยละ 58.77 

3.2) ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนให เอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม จํานวน 20 โครงการ เปนเงิน 413,665,500 บาท มีผลเบิกจาย จํานวน 295,737,607 บาท   

คิดเปนรอยละ 71.45 

3.3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

จํานวน 20 โครงการ เปนเงิน 230,214,200 บาท มีผลเบิกจาย จํานวน 98,111,612 บาท คิดเปนรอยละ 42.62 

3.4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ จํานวน       

20 โครงการ เปนเงิน 282,561,800 บาท มีผลเบิกจาย จํานวน 137,345,512 บาท คิดเปนรอยละ 48.61 

 
 
 

ภาพรวมผลการเบิกจายตามแผนบูรณาการ งปม. จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย รอยละ 

กสอ. 829.5446 438.3207 52.84 

กนอ. 247.0000 207.4964 84.01 

สปอ. 328.2184 99.96368 30.46 

สศอ. 132.5521 97.9836 73.92 

กรอ. 105.2631 40.6047 38.57 

สอน. 55.0746 12.72235 23.10 

กพร. 20.6856 11.389128 55.06 

สมอ. 196.0003 4.4800 2.29 

รวมท้ังสิ้น 1,914.3387 912.9606 47.69 
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 4. สรุปปญหา/ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 
– 30 มิถุนายน 2562) มีดังนี้  

4.1) ปญหาการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน สงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี้ 
  4.1.1) การดําเนินงานโครงการ 

(1) การจัดจางผูรับจาง/ท่ีปรึกษา เพ่ือมาดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม 
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง
ปฏิบัติผานระบบ e-GP ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน อาทิเชน 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลและทักษะดานดิจิทัลสูอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเปนการจัดทําลักษณะ
คลาวดระดับกระทรวง (Ministry Cloud) ซ่ึงยังไมมีหนวยงานท่ีสามารถนํามาเทียบเคียงรายละเอียดงาน   
และคาใชจายทําใหตองสอบถามไป  ยังผูใหบริการคลาวดรายใหญของประเทศ ท้ังตองคํานึงถึงจํานวนราย      
ท่ีสามารถเขายื่น e-bidding ไดรวมถึงขอมูลท่ีจะนําข้ึนบนคลาวดท่ีมีชั้นความลับและท่ีเปดเผยได 

(2) การรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน
บางหนวยงาน ยังไมครบถวนสอดคลองตามตัวชี้วัด/งบประมาณ/กิจกรรม และการดําเนินงานตามแผนงาน      
ท่ีกําหนด อีกท้ัง ยังไมมีการระบุเหตุผลในการดําเนินการ ท่ีไมเปนไปตามแผนใหทราบ 

(3) บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการได ซ่ึงสงผลตอคาเปาหมายผล
การดําเนินงานและการเบิกจายท่ีไดมีการกําหนดไว อาทิเชน การพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุท่ีไมใชแลว
โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (3R) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง และคาใชจายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0 ในกิจกรรมการทดสอบวัดความรูดานทักษะดิจิทัล ไมสามารถดําเนินการจัดสอบได 
เนื่องจากคาใชจายในการจัดสอบนั้นไมอยูในระเบียบการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง 

(4) สภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติการท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินการ อาทิเชน โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร รายการคาใชจายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีภาคใต
ชายแดน เนื่องจากเกิดสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถลงพ้ืนท่ีได 

4.1.2) การเบิกจายงบประมาณโครงการ 
(1) การจัดจางท่ีปรึกษา จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สงผลใหการเบิกจายลาชา 
(2) การดําเนินงานโครงการบางรายการลาชา โดยเฉพาะท่ีเปนรายการงบลงทุน 

เนื่องจาก ครุภัณฑ อุปกรณบางรายการของหนวยงานเปนลักษณะเฉพาะ สงผลใหเบิกจายลาชา 
4.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 

4.2.1) หนวยงานควรมีการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอน
ไดรับแจงอนุมัติงบประมาณใหการดําเนินโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  

4.2.2) หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะ
งบลงทุน และควรจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน ท่ีไดกําหนดไว 

4.2.3) จัดประชุมชี้แจงรายงานผลการติดตามใหกับหนวยงานในสังกัดทุก 6 เดือน เพ่ือเปน
การเรงรัดการดําเนินงาน/การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสท่ี 4 และสงผลใหการรายงานผลการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกันไดขอมูลการรายงานท่ีครบถวนสมบูรณ  
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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 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 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
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ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

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 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
– 30 มิถุนายน 2562) ปรากฏดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานค่าเป้าหมายการให้บริการ อก.   
แผน/ผล หน่วย

นับ 
แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 หน่วย 
ผู้รับชอบ 

หลัก 
 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

แผน 

9 เดือน 
ผล

สะสม 
ร้อยละ 

 

1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม     

      

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 - N/A - สศอ. 

2. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางรากฐานและเพิม่ศักยภาพ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

      

2. ผลิตภาพการผลติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
    เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 10 - N/A - สศอ. 

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาผู้ประกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากล 

      

3. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา       
    มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ร้อยละ 67 - N/A - กสอ. 

4. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา 
    ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 69 - N/A - กสอ. 

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

      

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายไดร้ับการ 
    จัดการอย่างถูกต้อง 

ล้านตัน
ต่อป ี

1.56 1.17 0.85 72.65 กรอ. 

6. พัฒนาและยกระดับพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด 15 - - - กรอ. 
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  จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในรอบ 9 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ านวน 4 เป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง   
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล โดยมีนโยบายหลัก
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญได้แก่นโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve และ New S-Curve 
ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการขับเคลื่อนผ่านมาตรการที่ส 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 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการลงทุน
ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศกว่า 16,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

3. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ มีผลการด าเนินงาน  
อาทิ เกิดการลงทุนใน EEC (9,740 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างการลงทุนใน จ.นครสวรรค์ (41,000 ล้านบาท)          
และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว จ านวน 14 เรื่อง 

รวมถึง  ได้มีการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ผ่านระบบ        
การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ    
ให้พร้อมรองรับกับข้อมูลจ านวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม         
ให้ครอบคลุมเท่าทันสถานการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นช่องทาง          
ในการให้บริการกับผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการ 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินการเข้าให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 42 สถานประกอบการ     
คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผน อีกทั้งยังมีการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะ
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมจ านวน 889 คน คิดเป็นร้อยละ 44 .45 ของแผน 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ให้สถานประกอบการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการให้กับ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมทั่วไป     
โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs สู่ยุค 4.0 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) สร้างความเป็นผู้ประกอบการ
และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) (2) ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากข้ึน    
และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) และ (3) ส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) 
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาด การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
และวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายรวม 3,316 กิจการ 17,785 คน 2,711 ราย 35 กลุ่ม โดยมีวิสาหกิจขนาดกลาง   
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และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว 1,083 กิจการ 15,190 คน 427 ราย   
27 กลุ่ม ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 70.14 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2,233 กิจการ 2,595 คน 2,284 ราย 8 กลุ่ม     
ซึ่งคาดว่าวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 และมีมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 13,000 ล้านบาท 

(4) อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้น     
การด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้ จึงได้ส่งเสริมและก ากับให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
โดยปัจจุบันมีผลปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จ านวน 0.85 ล้านตัน 
(เป้าหมาย 1.56 ล้านตัน/ปี) รวมถึง ยังได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้ด าเนินการ
พัฒนาและยกระดับพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด โดยให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามผลการปรับปรุงหลังให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการใน 15 จังหวัด  
 

1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก.   
      ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 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   

 
 

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 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 

 
 

ตารางท่ี 3 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ดังตารางที่ปรากฏ 
หน่วย : ล้านบาท  

  หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2562 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

9 เดือน 
 

(3) 

เบิกจ่าย 
(3)/(2)* 100 

(4) 

งบประมาณ 
 

(2)-(3) 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,478.1637 5,478.1637 3,504.1296 63.97 1,974.0341 
รายจ่ายประจ า   4,588.9106 4,600.8213 3,162.3006 68.73 1,438.5207 
รายจ่ายลงทุน 889.2531 877.3424 341.8290 38.96 535.5133 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1,268.9520 1,268.9520 760.7495 59.95 508.2025 
รายจ่ายประจ า   1,186.5631 1,187.4038 741.0722 62.41 446.3317 
รายจ่ายลงทุน 82.3889 81.5482 19.6774 24.13 61.8708 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  586.9049 586.9049 337.3745 57.48 249.5304 
รายจ่ายประจ า   497.0692 496.1433 307.2050 61.92 188.9383 
รายจ่ายลงทุน 89.8357 90.7616 30.1695 33.24 60.5921 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  1,287.1873 1,287.1873 844.6073 65.62 442.5800 
รายจ่ายประจ า   1,248.1988 1,248.1988 819.3221 65.64 428.8767 
รายจ่ายลงทุน 38.9885 38.9885 25.2852 64.85 13.7033 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  438.7896 438.7896 302.4559 68.93 136.3337 
รายจ่ายประจ า   352.5849 362.9117 281.3807 77.53 81.5310 
รายจ่ายลงทุน 86.2047 75.8779 21.0752 27.78 54.8026 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  719.6642 719.6642 581.3285 80.78 138.3357 
รายจ่ายประจ า   672.1266 672.3941 565.9457 84.17 106.4484 
รายจ่ายลงทุน 47.5376 47.2701 15.3828 32.54 31.8873 

6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  622.6010 622.6010 254.9072 40.94 367.6938 
รายจ่ายประจ า   328.3737 329.7753 233.3410 70.76 96.4342 
รายจ่ายลงทุน 294.2273 292.8257 21.5662 7.36 271.2595 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
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  หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2562 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

9 เดือน 
 

(3) 

เบิกจ่าย 
(3)/(2)* 100 

(4) 

งบประมาณ 
 

(2)-(3) 
7. ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  307.0647 307.0647 215.2103 70.09 91.8544 

รายจ่ายประจ า   303.9943 303.9943 214.0340 70.41 89.9603 
รายจ่ายลงทุน 3.0704 3.0704 1.1764 38.31 1.8940 

8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  247.0000 247.0000 207.4964 84.01 39.5036 
รายจ่ายลงทุน 247.0000 247.0000 207.4964 84.01 39.5036 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ กก.สปอ. (กองคลัง)  ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

 
 

แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. ในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
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จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม  มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
3,504.1296 ล้านบาท (โดยผลเบิกจ่ายไม่มีการคิดรวมกับข้อมูลมูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO) คิดเป็นร้อยละ 63.97 
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ อก. ก าหนดร้อยละ 78.28 และเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ก าหนด  
ให้เบิกจ่าย ร้อยละ 77) โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 38.96 
ของงบประมาณในภาพรวมรายจ่ายลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายจ่ายลงทุนที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องเบิกจ่าย ร้อยละ 65 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 โดยจะพบว่ามีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน       
7 หน่วยงาน โดยเรียงล าดับจากผลการเบิกจ่ายน้อยสุด ได้ดังนี้ สมอ., สปอ., กพร., สอน., กรอ., สศอ. และ กสอ. 
ทั้งนี้ ส าหรับผลการด าเนินงานของ สมอ. ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมจ านวน 26 รายการ 
โดยขณะนี้ ได้มีการลงนามจัดจ้างไปแล้ว จ านวน 16 รายการ โดยจ าแนกเป็นรายการที่ด าเนินการ (1) ส่งมอบของ
และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 6 รายการ (2) รายการที่รอส่งมอบครุภัณฑ์ 8 รายการ (3) อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย    
2 รายการ และคงเหลือด าเนินการ จ านวน 10 รายการ โดยเป็นรายการ (1) อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา 1 รายการ 
และ (2) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสรุปผลและเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศผู้ชนะ 
และเผยแพร่ประกวดราคาต่อไป 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน   
ในสังกัด 8 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  โดยเรียงล าดับจาก
ผลการเบิกจ่ายมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กนอ. ซึ่งผลเบิกจ่าย  
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.01 รองลงมา คือ สอน. เบิกจ่ายร้อยละ 80.78 และล าดับต่อไป คือ  สศอ., กพร.,  
กสอ., สปอ., กรอ., และ สมอ. ตามล าดับ ดังนั้น หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ มติ ครม. ก าหนด 
ควรด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสต่อไป 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณโครงการ อก. 

ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณและนโยบายที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินงานเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาผูประกอบการ 
และบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีความสอดคลองตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบายระดับประเทศ ไดแก กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรฐับาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) มติและขอสั่งการของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี แนวทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ นโยบายรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) นโยบายระดับกระทรวง และแผนแมบทท่ีเก่ียวของ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
ของประเทศ รวมถึงขอมูลความตองการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอยางเปนรูปธรรมและมุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง 

ซ่ึงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda) ไว 6 ดาน 
ประกอบดวย การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 
การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูล    
แบบบูรณาการ (Big Data) การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการใหบริการ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเปาหมายขางตน เปนเงินจํานวน 2,068.2605 ลานบาท และมีผล      
การเบิกจาย/การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลักท่ีสําคัญและสอดคลองตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม 
(Agenda) โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4 : สรปุผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามนโยบายท่ีสําคัญ  
หนวยงาน : ลานบาท 

 
หมายเหตุ : ภาพรวมงบประมาณของการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการใหบริการ (A6) มีการปรับลดลงจากเลมงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 0.0744 ลานบาท เนื่องจาก สศอ. ไดมีการแจงวา งปม. ฝกอบรมของหนวยงาน จํานวน 1.2043 ลานบาท   
มีการปรับลดลงจาก พรบ. เปนเงิน 0.0744 ลานบาท คงเหลือเปนเงิน 1.1299 ลานบาท ดังนั้น จึงทําใหงบประมาณภาพรวมการดําเนินงานตาม
นโยบายที่สําคัญ 6 ดาน เปนเงินในภาพรวม ทั้งส้ิน  2,068.2605 ลานบาท 
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แผนภาพท่ี 3 : แสดงผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อก. จําแนกตามนโยบายท่ีสําคัญ 6 ดาน 

 
แผนภาพท่ี 4 : แสดงผลการเบิกจายโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายสําคัญ อก. จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการท่ัวประเทศ 

 

 

ซ่ึงจากผลการเบิกจายดังกลาวขางตน หนวยงานในสังกัด อก. ไดมีขับเคลื่อนโครงการไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 สอดคลองตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม (Agenda)  ในไตรมาสท่ี 3 โดยสามารถ
สรปุผลการดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญ ไดดังนี้ 
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1. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิเชน 

    1.1) การพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ อยูระหวางดําเนินการ

พัฒนาฯ ตนแบบ 85 ตนแบบ โดยมีผูสนใจฝกอบรม SI Warrior จํานวน 660 คน    

ขณะนี้ไดท่ีเริ่มดําเนินการฝกอบรมแลว จํานวน 235 คน ดําเนินการฝกอบรม  

โดย สถาบันไทย-เยอรมัน และหนวยงานเครือขายศูนยความเปนเลิศดาน

เทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE)  

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทําหนาท่ีถายทอดเทคโนโลยี

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ จากภาคการศึกษาไปสูการผลิตหุนยนตเชิงพาณิชย และยกระดับไปสูการผลิตหุนยนต 

รวมถึง ยกระดับอุตสาหกรรมแมพิมพกาวสูอุตสาหกรรม 4.0 โดยผูประกอบการสนใจเขารวมกิจกรรมแลว

จํานวน 11 บรษัิท  

1.2) การสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟา อยูระหวางดําเนินการจัดหาเครื่องมือทดสอบยานยนตไฟฟาเพ่ือสงเสริม

การผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศ (เปาหมาย 6 ชุด) ไดลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่

สําหรับรถยนตไฟฟา และอยูระหวางการจัดซ้ือชุดเครื่องมือทดสอบ 5 ชุด  

1.3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพครบวงจร  การพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการใหมี

ศักยภาพและสามารถแขงขันในตลาดสากล โดยการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานมาตรฐานสําคัญในอุตสาหกรรม

การแพทยสุขภาพและพัฒนาผูประกอบการบุคลากร ในอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพใหมีศักยภาพพรอม

สําหรับการเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และสงเสริมใหผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีและนํา

นวัตกรรม งานวิจัยตอยอดในการประกอบการจํานวน 90 คน และอยูระหวางดําเนินการ 40 กิจการ 26 ผลิตภัณฑ 

1.4) การขับเคลื่อนศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) ดําเนินการขยายการบริการของศูนย ITC สูภูมิภาค    

เพ่ือสรางและเชื่อมโยงเครือขาย พรอมฝกอบรมสัมมนาเพ่ือเผยแพรองคความรูและทักษะในกลไกของ ITC 

ใหกับผูประกอบการและบุคลากรท่ีสนใจ จํานวน 202 คน และอยูระหวางดําเนินการ 98 คน  

  2. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 อาทิเชน  

2.1) การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม  

ดําเนินการพัฒนาทักษะความสามารถดานการวางแผนและสรางโมเดล

ธุรกิจเชิงสรางสรรค และเสริมสรางองคความรูดานการออกแบบและ

สรางสรรคผลิตภัณฑแกผูประกอบการใหม รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพของ

ผูประกอบการ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน จํานวน 1,251 คน 

และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 50 กิจการ 49 คน  

2.2) การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการพัฒนาผูประกอบการ ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

โดยการถายทอดความรูในการดําเนินธุรกิจ ดานการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑการ

รักษาสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและใหคําปรึกษาแนะนําการพัฒนากระบวนการ

ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ จํานวน 894 คน 205 ราย และอยูระหวางดําเนินการ 11 คน 330 ราย 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
 

 
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    11 

2.3) การพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ  ดําเนินการพัฒนาทักษะความพรอมในการเปน

ผูประกอบการใหกับ SMEs นักประดิษฐ และผูมีความพรอมเปนผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหไดใชพ้ืนท่ีรวม

เพ่ือสรางธุรกิจใหม รวมท้ังสรางโอกาสใหผูประกอบการไดเชื่อมตอกับแหลงเงินทุน เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร 

จับคูรวมกันพัฒนาธุรกิจหรือขยายโอกาสทางธุรกิจ จํานวน 281 คน และอยูระหวางดําเนินการ 39 คน 

3. การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 อาทิเชน 
    3.1) การยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู Factory 4.0  
อยูระหวางดําเนินการสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบองครวมเพ่ือเปน 
Smart Safety Factory อาทิเชน การสงเสริมและพัฒนา ดานความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม ดานความปลอดภัยสูอุตสาหกรรม 4.0 
และความปลอดภัยในสภาวะทํางาน และอยูระหวางจัดหาอุปกรณสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

3.2) การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไดมีดําเนินการชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการ
กากอุตสาหกรรมแลว 4,853 โรงงาน (เปาหมาย จํานวน 9,000 โรงงาน)  และอยูระหวางดําเนินการ อาทิเชน     
การพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 85 ทะเบียนโรงงาน 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 1 ระบบ การพัฒนาศักยภาพ
การใชประโยชนกากของเสีย จํานวน 50 โรงงาน และการยกระดับมาตรฐานการดําเนินการของโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส จํานวน 20 โรงงาน 
3.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดําเนินการสงเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดกาซเรือนกระจก     
โดยสงเสริมอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา 20 โรงงาน และอยูระหวางดําเนินการ อาทิเชน การสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือรองรับความตองการใชทรัพยากรแรและโลหะของประเทศ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(จังหวัดระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม   
ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา           
สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)      
และการดําเนินการศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เปนตน 

4. การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี อาทิเชน 
    4.1) การกอสรางนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  
 ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการกอสราง และคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.2) การประชาสัมพันธเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการตลาดและสราง 
 การรับรู ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษดวย 
 การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก จํานวน 10 พ้ืนท่ี 500 คน  
 และการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 4 จังหวัด ไดแก ตาก สงขลา  

    สระแกว และมุกดาหาร ใหการรับรูแกประชาชน จํานวน 4,000 คน และ 
    ผูประกอบการ จํานวน 400 คน 
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5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ (Big Data)  
อยูระหวางการดําเนินงาน อาทิเชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการศูนยขอมูลกลาง การปฏิรูประบบงานสูกระทรวงอุตสาหกรรม 4.0 
การวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก และการวางโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับระบบงาน  

 
 

6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการใหบริการ โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4.0 
ดานกําลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรมแลว 1,149 คน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการคลัง ของ สปอ. 103 คน และอยูระหวางการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด อาทิเชน (1) การพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรในระบบอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรม ตอเนื่องเพ่ือ
มุงสูองคกรสมรรถนะสูง จํานวน 519 คน (2) การการพัฒนา เสริมสราง

สมรรถนะทีมงานและปรับเปลี่ยนกระบวนคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ สศอ. เพ่ือการบริหาร
จัดการองคกรในยุค Thailand 4.0 จํานวน 365 คน เปนตน และ (3) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0  

  ท้ังนี้ ภายใตงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไดรับจัดสรร 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 5,478.1637 ลานบาท ไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร ระยะ 20 ป 
เพ่ือดําเนินการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนเงินจํานวน 1,914.3387 ลานบาท มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมท่ีตองผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
และไมซํ้าซอนกัน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก จํานวน 89 โครงการ ดังนี้ โดยสามารถจําแนกแผนงาน
บูรณาการงบประมาณดังภาพท่ีปรากฏ 
 

แผนภาพท่ี 5 : งบประมาณรายจายกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับจัดสรร จําแนกตามแผนงานบูรณาการ  
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ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณดานท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพการผลิต

ภาคการเกษตร พัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล พัฒนาพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกสพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมภาคการผลิตบริการการคาและการลงทุน พัฒนาและยกระดับ

ผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความม่ังคงทางพลังงานพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ท้ังนี้ อก. ไดจัดทําแผนงานโครงการท่ีสําคัญ ภายใตยุทธศาสตรดังกลาว รวมจํานวน 77 โครงการ เปนเงิน 

1,821.2139 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

โดยจําแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ เพ่ือพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลงทุน 

พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาสถานประกอบการใหมีผลิตภาพดานการผลิตและดานแรงงาน พัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมสูการผลิตท่ีมีมูลคาสูง รวมถึงการสรางศักยภาพในการแขงขัน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต จัดทํามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ สงเสรมิการผลิตยานยนตไฟฟา 

อุตสาหกรรมชีวภาพ เชื่อมโยงการรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย พัฒนาทักษะ องคความรูของแรงงานเพ่ือรองรับ 

10 อุตสาหกรรมเปาหมาย สงเสริมการสรางผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงและการผลิตรูปแบบใหมท่ีสรางมูลคาเชิงพาณิชย

สงเสริมการลงทุนเพ่ือตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูระดับอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนต

และระบบอัตโนมัติ เพ่ิมศักยภาพแรงงานรองรับประเทศไทย 4.0 และสงเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย  

สูระดับสากล จํานวน 27 โครงการ เปนเงิน 693.8447 ลานบาท 

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง       

และขนาดยอมสูสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ท้ังในกลุมวิสาหกิจเริ่มตน ผูประกอบการรายใหม ผูประกอบการท่ัวไป ผูประกอบการ

ท่ีมีศักยภาพ และผูประกอบการชุมชน โดยการสนับสนุนใหพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ 

การจัดการธุรกิจ การตลาด ตลอดจนการรวมกลุมและเชื่องโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร รวมท้ัง พัฒนาปจจัย

แวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจชุมชน เปนพลังขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจ จํานวน 16 โครงการ เปนเงิน 534.4443 ลานบาท 

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเปาหมาย 

ใหมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน นําไปสูการกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ํา กอสรางนิคมอุตสาหกรรมสระแกว 

และสงเสริมการประชาสัมพันธดานการตลาดในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 

254.1050 ลานบาท 
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4) แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส เพ่ือใหประเทศไทยมีการคมนาคม

และระบบโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และลดตนทุน     

โลจิสติกส จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 37.9590 ลานบาท 

5) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือใหประเทศไทยเปลี่ยนผานไปสู  

การเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม

อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐสูระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ ยกระดับความสามารถและสรางความพรอม   

ของบุคลากรดานดิจิทัล จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 142.5508 ลานบาท 

6) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

ดานการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและสรางความเขมแข็งใหกับ

อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 36.1786 ลานบาท 

7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ีในระดับภาค 

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกระจายท่ัวทุกภูมิภาค โดยเสริมสรางองคความรู  

และเพ่ิมศักยภาพใหแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็งใหกับประเทศ

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคง

และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ จํานวน 19 โครงการ เปนเงิน 122.1315 ลานบาท 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณดานท่ี 5 การจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เพ่ือจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติใหมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 

การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง

เพ่ือสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต     

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังนี้  อก. ไดจัดทําแผนงานโครงการท่ีสําคัญ จํานวน 10 โครงการ       

เปนเงิน 89.7923 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 4.7 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการ    

เชิงยุทธศาสตร โดยดําเนินการภายใตแผนงาน คือ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม  

เพ่ือใหประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี     

ของประชาชน โดยการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดการคุณภาพ

อากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับไปสูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ตลอดจน

เฝาระวัง ตรวจสอบ และบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษอยางเครงครัด จํานวน 89.7923 ลานบาท 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณดานท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือลดปญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหทุกภาคสวนตระหนักรูในเรื่องความซ่ือสัตย

สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมและการบังคับ

ใชกฎหมายพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหไดรับบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ใหมีการบูรณาการรวมกันในทุกภาคสวน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ปรับปรุงโครงสรางภาษี 

อัตราภาษี และระบบการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวสูงและสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องคกรอิสระ

และองคกรอัยการ และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภาครัฐเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม ท้ังนี้  อก.    

ไดจัดทําแผนงานโครงการท่ีสําคัญ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 3.3325 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 0.2 ของวงเงิน

ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  โดยดําเนินการภายใตแผนงาน คือ 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีภาพลักษณ        

การปองกันและปราบปรามการทุจริตดีข้ึน โดยดําเนินการลดปญหาการทุจริตในสังคมไทยอันจะทําใหคาดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศมีระดับท่ีดีข้ึน ผานการปลูกฝงวิธีคิด

ในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม สรางจิตสํานึกใหมีความซ่ือสัตยสุจริตใหแกทุกภาคสวน 

จํานวน 3.3325 ลานบาท 

  ซ่ึงภายใตผลการดําเนินโครงการท่ีสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการในลักษณะบูรณาการ      

เชิงยุทธศาสตร มีผลการเบิกจายท่ีสามารถจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดดังแผนภูมิท่ี 6 
 

แผนภูมิท่ี 6  : ผลการเบิกจายผลการดําเนินงานสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และจากผลการเบิกจายเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม          

โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามแผนงานบูรณาการท่ีเก่ียวของในไตรมาสท่ี 3 ไดดังนี้ 

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิเชน 

1) การพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการจัดทําระบบการ

จัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 3 ฐานขอมูล  

2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานท่ีสําคัญและการตอ

ยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผลการดําเนินงาน อาทิเชน 

ภาพรวมผลการเบิกจายตามแผนบูรณาการ งปม. จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย รอยละ 

กสอ. 829.5446 438.3207 52.84 

กนอ. 247.0000 207.4964 84.01 

สปอ. 328.2184 99.96368 30.46 

สศอ. 132.5521 97.9836 73.92 

กรอ. 105.2631 40.6047 38.57 

สอน. 55.0746 12.72235 23.10 

กพร. 20.6856 11.389128 55.06 

สมอ. 196.0003 4.4800 2.29 

รวมท้ังสิ้น 1,914.3387 912.9606 47.69 
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 การขับเคลื่อนศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมใหผูประกอบการไดรับการบริการ จํานวน 202 ราย 

(เปาหมาย 300 ราย) การพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 กลุม  

 การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยสงเสริมผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย 

จํานวน 10 ผลิตภัณฑ 

  การจัดหาเครื่องมือทดสอบยานยนตไฟฟาเพ่ือสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศ 

(เปาหมาย 6 ชุด) ไดลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟา และอยูระหวาง

การจัดซ้ือชุดเครื่องมือทดสอบ 5 ชุด 

3) การประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิต / 

การสรางผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงและการผลิตรูปแบบใหมท่ีสรางมูลคาเชิงพาณิชย/ มีการลงทุนตอยอด    

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูระดับอุตสาหกรรม โดยมีผลการดําเนินงาน อาทิเชน 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาตนแบบหุนยนต 

จํานวน 85 ตนแบบ และดําเนินการฝกอบรม SI Warrior แลว จํานวน 235 คน โดยมีผูสนใจฝกอบรม SI Warrior 

จํานวน 660 คน (เปาหมาย 570 คน) สําหรับการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญระดับออกแบบและถายทอดดานออกแบบ    

และพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติไดรับการพัฒนา จํานวน 71 คน (เปาหมาย 165 คน) รวมท้ัง พัฒนา

ระบบรับรองคุณสมบัติของผูรวบรวมระบบ (System Integrator : SI) อยูระหวางดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ

ในการจัดจาง จํานวน 4 ระบบ  

 การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมแมพิมพ ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแมพิมพ จํานวน 11 โรงงาน 
(เปาหมาย 20 โรงงาน) พรอมท้ังสรางและพัฒนาบุคลากรสูอุตสาหกรรม 4.0 จํานวน 86 คน (เปาหมาย 165 คน) 
และไดดําเนินการทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพแมพิมพแลว จํานวน 100 คน  

 การพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ จํานวน      
91 กิจการ/ 730 คน  

4) การสงเสริมมาตรฐานท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพใหมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนพรอม
ขอรับรองมาตรฐาน ไดมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรแลว จํานวน 250 คน อยูระหวางการดําเนินการสงเสริมให
ผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยี และนํานวัตกรรม งานวิจัยตอยอดในการประกอบการ 
จํานวน 120 กิจการ/26 ผลิตภัณฑ 

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สูสากล ได มีการ
 ดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิเชน 

1) สรางความเปนผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มตน (Early - Stage) โดยการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม เสริมสรางทักษะและศักยภาพของผูประกอบการใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจดวยการนําความคิดสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงเสริมใหธุรกิจเจริญเติบโตและเขมแข็งได  
จํานวน 1,251 คน  และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 50 กิจการ 49 คน(เปาหมาย 1,290 คน/50 กิจการ) 

2) การสงเสริมให SME กลุมท่ัวไป (Regular) ใหมีศักยภาพมากข้ึนและใหความชวยเหลือ SME      
ท่ีประสบปญหาทางธุรกิจ (Turn Around) ประกอบดวย 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคมีมูลคาเพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการไลฟสไตลบุคลากรดานการออกแบบ จํานวน 291 กิจการ 535 คน และอยูระหวาง
ดําเนินการ 270 ผลิตภัณฑ (เปาหมาย 270 กิจการ /500 คน /270 ผลิตภัณฑ) 
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 การเพ่ิมศักยภาพ SME ใหเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 จํานวน 26 กิจการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 
374 กิจการ (เปาหมาย 400 กิจการ) 

 การพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร ไดมีการดําเนินการแลว    
140 กิจการ 7 กลุม และอยูระหวางดําเนินการ 140 กิจการ 7 กลุม (เปาหมาย 14 กลุม)   

 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดตนทุนดานพลังงาน/สิ่งแวดลอม
หรือมีการใชนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ไดมีการดําเนินการแลว 500 และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1,500 เครื่อง  

3) สงเสริมให SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong) ใหมีความสามารถในการแขงขันในระดับสากลมากข้ึน 
โดยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไปสูความเปน Smart SMEs และยกระดับสูการเปน Global SMEs 
เปาหมาย 100 กิจการ 4,600 คน ซ่ึงไดมีการพัฒนาและเสริมสรางการเปนผูประกอบการเปาหมาย จํานวน 
3,017 คน และมีการดําเนินการดานการรับรองฮาลาลและการใชเทคโนโลยี  การรับรองฮาลาลอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน จํานวน 500 คน และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 100 กิจการ 1,100 คน 

4) การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยการยกระดับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ
ใหเปนเอกลักษณของภูมิภาค อยูระหวางดําเนินการจํานวน 1,300 ราย/1,300 ผลิตภัณฑ รวมถึง ดานการสงเสริม
และพัฒนาผูประกอบการชุมชน ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ จํานวน 894 คน 205 ราย และอยูระหวาง
ดําเนินการ 11 คน 330 ราย 

5) การพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ โดยการพัฒนาศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ SMEs 

/Co-Working Space/การเชื่อมโยงแหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการและธุรกิจใหม/สรางและพัฒนาเครือขาย

สําหรับผูประกอบการและผูเริ่มตนธุรกิจใหม ดําเนินการแลว 281 ราย อยูระหวางดําเนินการจํานวน 39 ราย 

และการพัฒนาระบบการใหบริการและสนับสนุนปจจัยเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ ไดมีการสงเสริม SMEs ในพ้ืนท่ีแลว 

จํานวน 308 ราย และอยูระหวางดําเนินการ 11 กลุม (เปาหมาย 300 คน/11 กลุม) 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การสนับสนุนดานการประชาสัมพันธและการตลาด ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พิเศษดวยการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก จํานวน 10 พ้ืนท่ี 500 คน และการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพ 4 จังหวัด ไดแก ตาก สงขลา สระแกว และมุกดาหาร ใหการรับรูแกประชาชน จํานวน 4,000 คน และ

ผูประกอบการ จํานวน 400 คน 

2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหรองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพ้ืนท่ี โดยการกอสรางนิคม

อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวบนพ้ืนท่ี จํานวน 660.56 ไร ในทองท่ีตําบลปาไร อําเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแกว อยูระหวางดําเนินการกอสราง และคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. แผนงานบูรณาการดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส ดําเนินการยกระดับการบริหารจัดการ   

โลจิสติกส การลดตนทุนดานโลจิสติกสในสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมใหมีทักษะ

ความรู ดานการบริหารจัดการโลจิสติกส จํานวน 440 คน และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 315 กิจการ   
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5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  การบูรณาการการทํางานและการบริการของภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยยกระดับการดําเนินงาน

ใหกาวสูการเปนอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการเชื่อมโยงการทํางานและการให 

บริการระหวางหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางหนวยงานภายนอก โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน (d-Service) ระบบสารสนเทศดานการอนุมัติ/อนุญาต 

(d-License) ระบบสารสนเทศดานการชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส (d-Payment) 

ระบบสารสนเทศดานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytic) และการเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนผานสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 960 คน 

6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดศึกษาวิจัย 

และทดสอบ เพ่ือใหได Primer ท่ีมีศักยภาพในการแยกความแตกตางของ DNA fingerprint ของเชื้อพันธุกรรม 

6 สายพันธุ รวมถึง ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานฯ การศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความตานทานโรค

ของเชื้อพันธุกรรมออย และโคลนออยลูกผสม 2 โรคๆละ 500 สายพันธุ 

7. แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค โดยมีแนวทางการดําเนินงาน จําแนกเปนภูมิภาค ไดดังนี้ 

1) ภาคเหนอื โดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม การออกแบบ

และความคิดสรางสรรค เพ่ือรองรับการทองเท่ียวและบริการภาคเหนือ จํานวน 103 ราย และอยูระหวางดําเนินการ

พัฒนา 100 ผลิตภัณฑ รวมท้ัง ไดมีการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SME ดวย

เทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐาน ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป จํานวน 123 ราย และอยู

ระหวางดําเนินการ จํานวน 50 กิจการ 77 คน 18 ผลิตภัณฑ (เปาหมาย 50 กิจการ/200 คน/ 18 ผลิตภัณฑ) 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญ ขาว และปศุสัตว 

261 คน/107 ราย/39 ผลิตภัณฑ การยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว อยูระหวางดําเนินการจํานวน 60 คน/60 ผลิตภัณฑ และการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม

สิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมสูง ไดมีการดําเนินการฝกอบรม จํานวน 510 คน / 17 ผลิตภัณฑ  

3) ภาคกลาง ดําเนินการสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสูตลาดโลก

ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ไดมีการดําเนินการฝกอบรม จํานวน 102 คน อยูระหวางดําเนินการฝกอบรม จํานวน 98 คน 34 

ผลิตภัณฑ 

4) ภาคตะวันออก โดยการสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จํานวน 

631 คน/16 ราย อยูระหวางดําเนินการ 16 ผลิตภัณฑ (เปาหมาย 600 คน /16 ราย/16 ผลิตภัณฑ) และดาน

การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป     

อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 270 กิจการ / 2 กลุม 

5) ภาคใต อยูระหวางดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ยางพารา และปาลมน้ํามัน จํานวน 75 กิจการ/ 3 ผลิตภัณฑ  

6) ภาคใตชายแดน ไดมีการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
จํานวน 236 ราย/53 ผลิตภัณฑ (เปาหมาย 90 ราย/ 25 ผลิตภัณฑ) และดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ  
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และแฟชั่นดวยการออกแบบเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต จํานวน 202 คน/15 ผลิตภัณฑ 
อยูระหวางดําเนินการ 15 ผลิตภัณฑ (เปาหมาย  180 คน /30 ผลิตภัณฑ) 

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม โดยมีแนว 
 ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม อาทิเชน การชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมเปาหมาย
กลุมโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ดําเนินการแลว 4,500 โรงงาน (อยูระหวางดําเนินการ 4,500 โรงงาน 
เปาหมายจํานวน 9,000 โรงงาน) การพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม    
ไมนอยกวา 85 ทะเบียนโรงงาน การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
1 ระบบ การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จํานวน 50 โรงงาน และการยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 20 โรงงาน 

2) การพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบดวย  

 การสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน (CSR Beginner 
and CSR-DIW) จํานวน 446โรงงาน 

 การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา 
สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)  

 การขับเคลื่อนและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด การสงเสริมและยกระดับเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด และการ
ดําเนินการศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)  

 การจัดทําแนวทางการออกแบบการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวแนวปองกัน (Protection Strip) จํานวน 828 โรงงาน   
 รายงานผลการปลดปลอยหรือการลดปริมาณกาซเรือนกระจก จํานวน 20 โรงงาน  
 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือรองรับความตองการใชทรัพยากรแรและโลหะของ

ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 6 จังหวัด 
(จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) รวมถึงการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การปลูกฝงวิธีคิด สรางจิตสํานึกใหมีความซ่ือสัตยสุจริต โดยปลูกฝงการซ่ือสัตยสุจริตและสราง
กลไกปองกันการทุจริตในองคกรอยางตอเนื่อง การแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม         
จํานวน 315 คน (เปาหมาย 200 คน)   

2) การปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการทุจริต ติดสินบน ปลูกจิตสํานึก 
คุณธรรมและจริยธรรมสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จํานวน 543 คน (เปาหมาย 250 คน)   

ท้ังนี้  จากผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการท่ีหนวยงานในสังกัด อก. ในภาพรวม จะพบวา   
ผลการดําเนินงานสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และมีผลการเบิกจายท่ีลาชากวาแผน ซ่ึงขณะนี้หนวยงาน     
อยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
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  สวนท่ี 3 
รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร อก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จําแนกตามยุทธศาสตร อก. 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีตระหนัก

ถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  และนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตวิสัยทัศน 

“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ใหเติบโตไมนอยกวารอยละ 4.5 ภายในป 2564”  
 

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ         

ท่ีสําคัญ สอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดังตารางแสดงท่ี 3.1 
 

3.1) สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใตยุทธศาสตร อก. ในภาพรวม 
(หนวย : ลานบาท) 

 

3.2) ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด อก. จําแนกตามยุทธศาสตร อก. 

3.2.1)  ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม   

ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเนนงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต     

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ใหภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซ

คุณคา มีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน 
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โดยภายใตยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ 
ภายใตยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2562 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลติภาพปจจยัการผลิต โดยรวมเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยไมต่าํกวา 

รอยละ 0.5 2.80 
(ป 60) 

4 สศอ. 

2. จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนมีประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน ตามเกณฑกําหนดไมนอยกวา 

รอยละ 65 N/A - กสอ. 

3. จํานวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเปาหมายมมีลูคาผลติภณัฑ 
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 30 

รอยละ 65 N/A - กสอ. 

4. จํานวนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา 
    ดานการมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิม 

กลุมอุตสา- 
หกรรม 

2 N/A - สมอ. 

5. ตนทุนโลจิสติกสของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย2 รอยละ 2 N/A - กพร. 

6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม รอยละ 2.5 2.1 
(ตค.61 – มคี.62) 

84 สศอ. 

7. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม ไมต่าํกวา พันลานบาท 3,498.19 2,208.86 
(ตค.61 – มคี.62) 

63.14 สศอ. 

8. รอยละของหนวยรับรองมาตรฐานผลติภณัฑชุมชนระดับ
จังหวัดไดรับการพัฒนาไมนอยกวา3 

รอยละ 100 100 100 สมอ. 

9. จํานวนมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมท่ีกําหนดมีผูมาขอรับ
การรับรองเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

มอก. 40 39 97.50 สมอ. 

   
  จากตารางตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 ขางตน จะพบวา มีหนวยงานท่ีดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก (1) รอยละของหนวยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนระดับจังหวัดไดรับการพัฒนา  

ไมนอยกวารอยละ 100 ดําเนินการโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และมีตัวชี้วัดท่ีอยู

ระหวางการดําเนินงาน จํานวน 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงจะปรากฏผลและดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4  

ท้ังนี้ ภายใตยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย 6 กลยุทธหลัก ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562      

มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการภายใต 5 กลยุทธหลัก จํานวน 85 โครงการ รวมเปนเงิน 1,968,640,100 บาท  

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 1,684,514,924 บาท ซ่ึงมีผลการเบกิจาย เปนเงิน 

1,156,953,090 บาท คิดเปนรอยละ 68.68 คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน  811,687,010 บาท โดยสอดคลอง

กับกลยุทธภายใตยุทธศาสตร จําแนกไดดังนี้  
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กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มีโครงการ

ภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 42 โครงการ  เปนเงิน 1,304,789,400 ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก  

1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จํานวน 24 โครงการ รวมเปนเงิน 683,115,200 บาท      

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 547,210,280 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

411,691,603 บาท คิดเปนรอยละ 75.23 

โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ ไดแก การพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 10 กิจการ 254 คน การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการชุมชน จํานวน 894 คน 

205 ราย การสรางมูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรมสรางสรรค จํานวน 291 กิจการ 535 คน การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ  

สูการเปนสมารท SME และโกลบอล SME จํานวน 3,017 คน การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเขา

สู SME 4.0 จํานวน 20 กิจการ 50 คน และการยกระดับผลิตภัณฑสูตลาดโลก จํานวน 33 ราย 

1.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 18 โครงการ อาทิเชน (1) 

การเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ      

(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพครบวงจร (4) การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหตรงกับ

ความตองการของตลาด (5) การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (6) การสงเสริม

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล (7) การเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และ (8) การเพ่ิมศักยภาพ SME ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 6,724,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 4,763,000 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 2,569,750 บาท 

คิดเปนรอยละ 53.95 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน ประกอบดวย 

(1) การพัฒนาระบบบริการดานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ (2) การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจ 

ในการบริหารจัดการและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก  
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3) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) จํานวน 16 โครงการ รวมเปนเงิน 

614,950,200 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 539,313,034 บาท ซ่ึงมีผลการ

เบิกจายเปนเงิน 499,481,548 บาท คิดเปนรอยละ 92.61 

 โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ไดแก    

(1) การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตออย (Productivity) โดยปลูกออยพันธุทดสอบความตานทานโรคเหี่ยวเนาแดง 

จํานวน 16 สายพันธุ และวิเคราะหตัวอยางดินใหกับชาวไรออยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 1981 ตัวอยาง (2) การอนุรักษพันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุพืช :ออย และการปรับปรุงพันธุออยลูกผสม 

ชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพออย ดําเนินการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมออยในรูปแบบของธนาคารเชื้อ

พันธุกรรมออย และการขยายออยพันธุดี 1,300 สายพันธุ และ (3) เงินสมทบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย

เพ่ือชดเชยสวนตางราคาออยข้ันตนและข้ันสุดทายฤดูการผลิตป 2549/2550 ไดดําเนินการเบิกจายชําระเรียบรอยแลว 

2.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 13 โครงการ อาทิเชน        
(1) การสรางองคความรูและถายทอดองคความรูเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพออย (2) การพัฒนาศักยภาพศูนยอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายสูอุตสาหกรรม 4.0 (3) การพัฒนาเพ่ิมผลผลิตออยดวยวิธียับยั้งแบคทีเรียและลดอัตรา    
ท่ีกอใหเกิดโรคออยดวยวิธีนาโนชีวภาพ (4) การสรางผูประกอบการดานการบริการเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือ
การปลูกบํารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนสงออย ระยะท่ี 1 (5) การประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายภายใต แผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายท้ังระบบสูอุตสาหกรรม 4.0 
และ (6) การพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องเพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง เปนตน 

 กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทาน ใหเปน  
ผูมีสมรรถนะสูง ท้ังดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีโครงการภายใตกลยุทธ 
รวมท้ังสิ้น 25 โครงการ เปนเงิน  158,614,800 บาท ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก  

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 10 โครงการ รวมเปนเงิน 46,730,700 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 40,121,300 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจาย เปนเงิน   
27,626,375 บาท คิดเปนรอยละ 68.86 

โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ คือ  

คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโคขุนโพนยางคํา
ดวยนวัตกรรมสรางสรรค และการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมสูง สูศูนยกลาง
แฟชั่นระดับภูมิภาคในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุงหมและผาทอ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (High Value-added Creation) แลว จํานวน 17 ผลิตภัณฑ   

2.2) ผลการดาํเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ อาทิเชน 
- การดําเนินงานตามขอตกลงการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย อยูระหวาง

การเขารวมประชุมเพ่ือจัดทําแผนงานประจําปของเอพีโอ และดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนาตามแผนเอพีโอ
ในประเทศไทย เปนตน 

- การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิและอุตสาหกรรมอาหาร อยูระหวางพัฒนา
ยกระดับความรูบุคลากรในสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
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- การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและแฟชั่นดวยการออกแบบเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต อยูระหวางดําเนินการทําผลิตภัณฑตนแบบ โดยกําหนดกลุมสินคาท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ

เขาสูตลาดใหสอดรับกับคูคาในประเทศและตางประเทศ อีกจํานวน 15 ผลิตภัณฑ เปนตน 

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 27,122,200 บาท          

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 21,719,035 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

14,102,950 บาท คิดเปนรอยละ 64.93 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางการดําเนินงาน 

ประกอบดวย (1) การสงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยสูอุตสาหกรรม 4.0 (2) การสงเสริมและพัฒนา

ความปลอดภัยในสภาวะทํางาน และ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม    

3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 3,672,800 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 

ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 2,942,440 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 2,324,450 บาท         

คิดเปนรอยละ 79.00 และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ

สรางงานท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมีการดําเนินงานสรางความเขาใจ ความสามัคคีในพ้ืนท่ี

โดยการพัฒนาทักษะใหกับราษฎรในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 95 คน เรียบรอยแลว 

4) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 10 โครงการ รวมเปนเงิน 82,196,000 บาท      

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 68,925,740 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

62,921,135 บาท คิดเปนรอยละ 91.29  

 โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

4.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ไดแก    

(1) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2) การพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรมสูความเปนโรงงานอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Smart 

Factory) และ (3) การยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

4.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ ไดแก (1) การตอยอด

เพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมดวยเครือขายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) (2) การเพ่ิมผลิตภาพ

บุคลากรดวยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (3) การปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรม

ไทยสูการเปนผูนําในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0)     (4) 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือขาย

นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (5) การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะอยางยั่งยืน   

(6) การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการเพ่ิม

ขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุใหม และ (7) การยกระดับศักยภาพแรงงานใหมีทักษะท่ีหลากหลาย

พรอมกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 

กลยุทธท่ี 1.3  สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 

รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง มีโครงการภายใต  

กลยุทธ รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ เปนเงิน 223,969,200 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวม 

เปนเงิน 193,977,095 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจายเปนเงิน 81,598,192 บาท คิดเปนรอยละ 42.07 ประกอบดวย         

2 หนวยงาน ไดแก  
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1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 4 โครงการ รวมเปนเงิน 200,007,600 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 175,655,500 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน   

67,813,725 บาท คิดเปนรอยละ 38.61  

 โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ ไดแก    

(1) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพ้ืนท่ีภาคใตชายแดน และ (2) การยกระดับการผลิต

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีภาคใตชายแดน 

1.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

- การยกระดับอุตสาหกรรมแมพิมพกาวสูอุตสาหกรรม 4.0 อยูระหวางดําเนินการยกระดับ

มาตรฐานโรงงานผลิตแมพิมพ และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ อยูระหวางดําเนินการพัฒนาฯ 

ตนแบบ 85 ตนแบบ และดําเนินการจัดจางระบบรับรองคุณสมบัติของผูรวบรวมระบบ (System Integrator : SI)    

ท่ีตองการใชสิทธิประโยชนทางภาษี 4 ระบบ 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 23,961,600 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 18,321,595 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

13,784,467 บาท คิดเปนรอยละ 75.24 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

ประกอบดวย (1) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย (2) การดําเนินการตามขอตกลงของกลุมประเทศอาเซียน และ (3) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรไีซเคิล 

เพ่ือรองรับความตองการใชทรัพยากรแรและโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุมครองผูบริโภค มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 10 โครงการ 

เปนเงิน 260,496,700 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 249,690,300 บาท     

ซ่ึงมีผลการเบิกจายเปนเงิน 44,346,600 บาท คิดเปนรอยละ 17.76 ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก  

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 17,980,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 14,893,000 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน   

10,054,400 บาท คิดเปนรอยละ 67.51 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินงาน คือ คาใชจายรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ ซ่ึงอยูระหวางการจัดหนังสือรวบรวมองคความรูดานการบริหารจัดการขององคกรท่ีไดรับรางวัล (Supplement) 

และหนังสือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) เพ่ือเผยแพรผานสื่อ Online และ Social Media ในวงกวาง 

การเตรียมความพรอมผูตรวจประเมิน และรับผลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบเกียรติบัตร  

เปนตน 

2) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จํานวน 9 โครงการ รวมเปนเงิน 242,516,700 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 234,797,300 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจายเปนเงิน   

34,292,200 บาท คิดเปนรอยละ 14.61 
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โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ ไดแก    

(1) การสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใหกับบุคลากรภาครัฐและเอกชนไดรับ

การสงเสริมพัฒนา รวมจํานวน 11,750 คน และมีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน จํานวน 6 สถานประกอบการ  และ (2) การสงเสริมการนํามาตรฐาน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสูภาคปฏิบัติ (มอก.9999) มีบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมไดรับ

ความรูเก่ียวกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 392 คน   

 2.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ อาทิเชน        

(1) การมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  อยูระหวางกําหนด แกไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 45 เรื่อง 

และมีรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนแลว จํานวน 4,070 ผลิตภัณฑ (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปาย

ขอมูลรถยนตตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) อยูระหวางการจัดจางท่ีปรึกษา (3) การเพ่ิมศักยภาพการกําหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปาหมาย อยูระหวางดําเนินการอภิปรายเพ่ือระดมความคิดเห็นตอรางมาตรฐาน      

และการอภิปรายพิจารณาความเห็นรางมาตรฐาน และ(4) การพัฒนามาตรฐานยานยนตไฟฟา อยูระหวางการ

จัดจางโดยวิธีคัดเลือก เปนตน 

กลยุทธท่ี 1.5  เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม   

มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เปนเงิน 20,770,000 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผน  

การเบิกจายรวมเปนเงิน 15,852,700 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจายเปนเงิน 10,290,488 บาท คิดเปนรอยละ 64.91

ดําเนินโครงการ โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดําเนินการสงเสริมใหมีทักษะความรูดานการบริหาร

จัดการโลจิสติกส จํานวน 440 คน และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 315 กิจการ 

สรุปผลการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 จะพบวา หนวยงานท่ีมีแผนงานโครงการ

ดําเนินงานมากท่ีสุด คือ กสอ. จํานวน 26 โครงการ รองลงมา คือ สอน. จํานวน 16 โครงการ และเรียงลําดับ

ถัดไป ไดแก สปอ. จํานวน 15 โครงการ, สศอ. จํานวน 10 โครงการ, สมอ. จํานวน 9 โครงการ, กพร. จํานวน 

5 โครงการ และ กรอ. จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินงานจะแลว

เสร็จในไตรมาสท่ี 4 

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณโครงการภายใตยุทธศาสตรของหนวยงานดังกลาว เม่ือนํามา

เปรียบเทียบโดยใชเกณฑตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมในไตรมาสท่ี 3 จะตองไมนอยกวา

รอยละ 77 เปรียบเทียบกับแผนท้ังป ผลปรากฏวาหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจาย โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

นอยท่ีสุด สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คือ สอน. ซ่ึงผลเบิกจายโครงการคิดเปนรอยละ 81.22 

รองลงมา คือ กสอ. เบิกจายรอยละ 59.97 และลําดับตอไป คือ สปอ., สศอ., สมอ., กพร. และ กรอ. ตามลําดับ 
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3.2.2) ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยภายใตยุทธศาสตร

ดังกลาวไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หนวย 

นับ 

เปาหมาย 

2562 

ผล 

9 เดือน 
รอยละ 

หนวย 

งาน 

1. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน* รอยละ 5 -14.54 

1.57 

- 

31.40 

กรอ./

กนอ. 

2. จํานวนผูเขามาใชบริการขอมูลจากศูนยบริการขอมูล  

   อุตสาหกรรม (IIU) เพ่ิมข้ึน  

รอยละ  1 0.69 
(19,226 ราย) 
(ต.ค. 61-มิ.ย.62) 

69.04 สศอ. 

3. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน 

   อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

พ้ืนท่ี 5 N/A - กรอ. 

4. จํานวนศูนยการออกแบบและตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ 

    ในพ้ืนท่ีสงเสริมคลสัเตอรเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 

แหง 3 - - สปอ. 

5. จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน ไร 500 1,531 306.20 กนอ. 

6. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึนเฉลีย่   

    (เฉพาะ First s-curve) 

รอยละ 5 0.77 15.40 กรอ. 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2 : หนวยงานนับเปนราย จํานวน 11,506 ราย และนํามาเปรียบเทียบกับฐานป 2557 จํานวน 27,847 ราย 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1 และ 6 :  เปนขอมูลจากระบบขอมูลสถิติโรงงานสตรที่ 4 : จํานวนศูนยการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑในพื้นที่สงเสริมคลัสเตอรเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 3 แหง  

จากตารางตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ขางตน จะพบวา มีหนวยงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จเกิน

คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก (1) จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 1,531 ไร      

คิดเปนรอยละ 306.20 ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และมีตัวชี้วัดท่ีอยูระหวาง

การดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงจะปรากฏผลและดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4  

ท้ังนี้ ภายใตยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562      

มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการภายใต 4 กลยุทธหลัก จํานวน 20 โครงการ รวมเปนเงิน 413,665,500 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 372,310,721 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 

295,737,607 บาท คิดเปนรอยละ 79.43 คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 118,177,893 บาท โดยสอดคลองกับ

กลยุทธภายใตยุทธศาสตร จําแนกไดดังนี้  
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กลยุทธท่ี 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ ใหเอ้ือตอการลงทุนและการ

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เปนเงิน 12,627,400 บาท      

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 9,852,017 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

6,320,722 บาท คิดเปนรอยละ 64.16 ดําเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซ่ึงมีผลการดําเนินโครงการ

ในภาพรวมของหนวยงาน ซ่ึงไดมีการดําเนินการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง      

และขนาดยอม จํานวน 500 เครื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1,500 เครื่อง (เปาหมาย 2,000 เครื่อง) 

กลยุทธท่ี 2.2 กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ เปนเงิน 

123,938,400 บาท  ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 17,777,500 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 14,388,500 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

8,199,432 บาท คิดเปนรอยละ 56.99 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

ประกอบดวย (1) การพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สูการปฏิบัติ

(2) การจัดทําฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการ

บริหารจัดการขอมูล (Big Data) สําหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม และ (3) การจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑ

มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 26,745,600 บาท          

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 16,359,579 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 

6,357,851 บาท คิดเปนรอยละ 38.86 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางการดําเนินงาน คือ 

โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและกํากับ ดูแล แบบดิจิทัล บนฐานขอมูลหนึ่งเดียว ซ่ึงรายการงบครุภัณฑ  

ประกอบดวย 4 รายการ ไดแก (1) ระบบการทํานิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน     

(2) ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ (3) ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส

แบบเบ็ดเสร็จ และ (4) ระบบเผยแพรและบรกิารขอมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
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3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 8 โครงการ รวมเปนเงิน 79,665,300 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 59,873,825 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  

52,381,447 บาท คิดเปนรอยละ 87.49 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

อาทิเชน (1) การพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (2) การพัฒนาสํานักงานทันสมัย (OIE SMART 

OFFICE) (3) การพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ 

(4) การศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู

อุตสาหกรรม 4.0 (5) การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ํามัน และ (6) การติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานภายใตแผนแมบทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ เปนตน 

กลยุทธท่ี 2.3  ศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   

มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ เปนเงิน 256,070,000 บาท ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จาํนวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 3,202,000 บาท โดยใน  

ไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 2,135,600 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 1,360,400 บาท 

คิดเปนรอยละ 63.70 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนนิงาน คือ การพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงุทน จํานวน 3 พ้ืนท่ี 

2) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 5,868,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 3,737,500 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 

3,737,500 บาท คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน คือ

การจัดทําแผนแมบทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสูประเทศไทย 4.0 

(พ.ศ. 2562 - 2566)  

3) การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 247,000,000 บาท  

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 247,000,000 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  

207,496,400 บาท คิดเปนรอยละ 84.01 ซ่ึงผลการดําเนินโครงการในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการ

ดําเนินงานกอสรางนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแกว   

กลยุทธท่ี 2.5 บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน 21,029,700 บาท ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 19,416,700 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 17,603,700 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

8,523,855 บาท คิดเปนรอยละ 48.42 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

ประกอบดวย (1) คาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ (2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราว และ (3) คาใชจายในการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพ้ืนท่ี โดยอยู

ระหวางดําเนินงานในงวดท่ี 2    
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2) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 1,613,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 1,360,000 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 

1,360,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ดวยการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก 

สรุปผลการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 จะพบวา หนวยงานท่ีมีแผนงานโครงการ
ดําเนินงานมากท่ีสุด คือ สศอ. จํานวน 10 โครงการ รองลงมา คือ สปอ. จํานวน 6 โครงการ และเรียงลําดับ
ถัดไป ไดแก กรอ. จํานวน 3 โครงการ และ กนอ. จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญ    
อยูระหวางการดําเนินงานจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณโครงการภายใตยุทธศาสตรของหนวยงานดังกลาว เม่ือนํามา
เปรียบเทียบโดยใชเกณฑตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมในไตรมาสท่ี 3 จะตองไมนอยกวา
รอยละ 77 เปรียบเทียบกับแผนท้ังป ผลปรากฏวาหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจาย โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยท่ีสุด สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คือ กนอ. ซ่ึงผลเบิกจายโครงการคิดเปนรอยละ 84.01 
รองลงมา คือ สศอ. เบิกจายรอยละ 65.96 และลําดับตอไป คือ สปอ และ กรอ. ตามลําดับ 

 3.2.3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืนอุตสาหกรรม โดยภายใตยุทธศาสตร
ดังกลาวไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หนวย 
นับ 

เปาหมาย 
2562 

ผล 
9 เดือน 

รอยละ 
หนวย 
งาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จํานวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรบัรองการเปนเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Champion 
1.2 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แหง 

 
แหง 

 
25 
 

15 

 
23 
 

N/A 

 
92 
 
- 

 
กนอ. 

 
กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไมอันตราย) ไดรับ 
    การจัดการเขาระบบเพ่ิมข้ึน 

ลานตัน/
ป 

24 11.35 47.29 กรอ. 

3. เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและ  
ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนา  

เครือ 
ขาย 

200 
 

N/A - กรอ. 

4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน ราย 2,000 1,819 90.95 กรอ. 

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับ 
    การจัดการ 

ลานตัน/
ป 

1.30 0.85 65.38 กรอ. 

6. โรงงานอุตสาหกรรมไดรับการตรวจสอบดานมลพิษ 
    ไมนอยกวา 

รอยละ 80 N/A - กรอ. 
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จากตารางตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ขางตน จะพบวา ตัวชี้วัดสวนใหญของหนวยงานอยูระหวาง

การดําเนินงาน ซ่ึงจะปรากฏผลและดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ท้ังนี้ ภายใตยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย 

6 กลยุทธหลัก ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการภายใต 5 กลยุทธหลัก จํานวน 

20 โครงการ รวมเปนเงิน 230,214,200 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 

165,696,718 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 98,111,612 บาท คิดเปนรอยละ 59.21 คงเหลือการเบิกจาย       

เปนเงิน 132,102,588 บาท โดยสอดคลองกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตร จําแนกไดดังนี้ 

กลยุทธท่ี 3.1  พัฒนากลไกในการกํากับ

ดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 

เปนเงิน 49,916,800 บาท ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 600,000 บาท    

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 443,400 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

327,993 บาท คิดเปนรอยละ 73.97 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

คือ การพัฒนาแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนรายการภายใต

คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร   

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 49,316,800 โดยใน    

ไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 39,005,750 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 7,459,375 บาท 

คิดเปนรอยละ 19.12 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน ประกอบดวย   

(1) การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม (2) การบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

จํานวน 1 ระบบ 300 คน และ (3) การยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

ซ่ึงเปนกิจกรรมสงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขันสู Factory 4.0

ประกอบดวย ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปจจุบัน ชนิดความชัดสูง  รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ

พรอมอุปกรณ ระบบฐานขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ และกอสรางอาคารศูนยเฝาระวังและเตือนภัย

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.เชียงใหม 
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กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)    

มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน 47,470,200 บาท ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 9,940,600 บาท    

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 8,300,600 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

4,731,761 บาท คิดเปนรอยละ 57.01 

 โดยมีผลดําเนินโครงการ ในภาพรวมของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานไดเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ ไดแก    
การสงเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา โดยมีโรงงานท่ี
เขารวมโครงการท้ังสิ้น 21 โรงงาน  จากเปาหมาย 20 โรงงาน   

1.2) ผลการดําเนินงานโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย    
(1) คาใชจายศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด และ (2) การสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ี  
สีเขียวการจัดทําแนวกันชน (Buffer) และแนวปองกัน (Protection Strip) ในพ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 37,529,600 บาท โดยใน  
ไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 23,394,241 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  
15,902,545 บาท คิดเปนรอยละ 67.98 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการ
ดําเนินงานคือ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชน การสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน(CSR Beginner and CSR-DIW) และ การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัดใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย เปนตน 

กลยุทธท่ี 3.3 บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม 
มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ เปนเงิน 28,360,500 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนด
แผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 18,957,640 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 12,023,595 บาท คิดเปนรอยละ 63.42 
ซ่ึงดําเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวาง
การดําเนินงาน ประกอบดวย (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (2) การพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (3) การปรับปรุง
และพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (4) การชวยเหลือและติดตามโรงงานท่ีขาด
การจัดการกากอุตสาหกรรม และ (5) การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย 

กลยุทธท่ี 3.5 สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร

กับสังคมและสิ่งแวดลอม มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน 60,992,400 บาท ประกอบดวย    

3 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 8,773,300 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 6,937,800 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

4,516,404 บาท คิดเปนรอยละ 65.10 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน  

คือ คาใชจายในการบริหารจัดการลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม   

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 37,719,100 บาท โดยใน  

ไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 23,449,138 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน   
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14,729,783 บาท คิดเปนรอยละ 62.82 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการ

ดําเนินงานคือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสูสีเขียว (Green Industry : GI 6 ภาค) ซ่ึงอยูภายใตคาใชจายใน

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม  

3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 14,500,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 11,665,975 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 

8,518,166 บาท คิดเปนรอยละ 73.02 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน 

ประกอบดวย (1) การสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน      

และ (2) การเฝาระวัง แกไข ฟนฟู และใชประโยชนจากอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

กลยุทธท่ี 3.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชนอยางตอเนื่อง มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ เปนเงิน 

43,474,300 บาท ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 40,474,300 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 31,324,100 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน    

28,218,916 บาท คิดเปนรอยละ 90.09 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการ

ดําเนินงาน ประกอบดวย  (1) การสรางและพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม และ (2) การสงเสริม

พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค    

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 3,000,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 2,218,075 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  

1,683,074 บาท คิดเปนรอยละ 75.88 และมีผลการดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการ คือ การดําเนินการเชิงรุก    

ดานเครือขายชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและประชาชนผูมีสวนได

สวนเสียตอโครงการฯ ใน 2 พ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินการของโครงการ และประสานหนวยงานของรัฐท่ี

เก่ียวของใน 1 พ้ืนท่ี 

สรุปผลการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 จะพบวา หนวยงานท่ีมีแผนงานโครงการ

ดําเนินงานมากท่ีสุด คือ กรอ. จํานวน 11 โครงการ รองลงมา คือ สปอ. จํานวน 7 โครงการ และ กพร. จํานวน 

3 โครงการ ซ่ึงผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินงานจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณโครงการภายใตยุทธศาสตรของหนวยงานดังกลาว เม่ือนํามา

เปรียบเทียบโดยใชเกณฑตามมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมในไตรมาสท่ี 3 จะตองไมนอยกวา

รอยละ 77 เปรียบเทียบกับแผนท้ังป ผลปรากฏวาหนวยงานมีผลการเบิกจายมีผลการเบิกจายต่ํากวาคาเปาหมาย 

ดังกลาว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยท่ีสุด สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คือ สปอ.   

ซ่ึงมีผลเบิกจายโครงการคิดเปนรอยละ 63.21 รองลงมา คือ กพร. เบิกจายรอยละ 58.29 และลําดับตอไป    

คือ กรอ. ตามลําดับ 
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 3.2.4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแกผูประกอบการ และประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภายใตยุทธศาสตรดังกลาว

ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานแผน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หนวย 

นับ 

เปาหมาย 

2561 

ผล 

9 เดือน 
รอยละ 

หนวย 

งาน 

1. หนวยงานในสังกัด อก. ท่ีผานเกณฑประเมินคณุธรรม
ความโปรงใส ของ ปปท. 

รอยละ 100 N/A - สปอ. 

2. ระบบหรือเครื่องมือเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
และการใหบริการไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จํานวน 2 N/A - สปอ.  
 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจาํปงบประมาณ 

รอยละ 80 - - สปอ. 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  
    ของหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) 

รอยละ 85 - - สปอ. 

 

จากตารางตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 ขางตน จะพบวา ตัวชี้วัดสวนใหญของหนวยงานอยูระหวาง

การดําเนินงาน ซ่ึงจะปรากฏผลและดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ท้ังนี้ ภายใตยุทธศาสตรดังกลาว มีโครงการ     

ท่ีหนวยงานดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 282,561,800 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผน 

การเบิกจาย เปนเงินรวม 230,504,710 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 137,345,512 บาท คิดเปนรอยละ 59.58 

คงเหลือการเบิกจาย เปนเงิน 145,216,288 บาท โดยสอดคลองกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตร จําแนกเปน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เปนเงิน 

3,332,500 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 3,271,200 บาท ซ่ึงมีผลการเบิกจาย

เปนเงิน 1,609,098 บาท คิดเปนรอยละ 49.19 ดําเนินโครงการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 

โดยมีผลการดําเนินโครงการท่ีเปนตามแผน คือ คาใชจายในการปลูกฝงวิธีคิดและสรางจิตสํานึกใหมีความซ่ือสัตยสุจริต 

โดยมีการจัดสัมมนาเพ่ือสรางจิตสํานึกคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต จํานวน 315 คน จากเปาหมาย 200 คน       
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และคาใชจายในการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสรางองคความรู/กลไกการปองกัน

การทุจริตใหกับบุคลากร จํานวน 543 คน  

กลยุทธท่ี 4.2  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ มีโครงการภายใตกลยุทธ รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ  

เปนเงิน 244,679,500 บาท ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 5 โครงการ รวมเปนเงิน 107,475,200 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 94,346,300 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 

34,510,683 บาท คิดเปนรอยละ 36.58 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน

ประกอบดวย (1) คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม       

(2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม         

(3) คาเชาบริการระบบประมวลผลบนคลาว Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการ

ขอมูลประชาชนและผูประกอบการ (4) คาใชจายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนยขอมูลกลาง

และ (5) คาใชจายพัฒนาระบบบริการจัดการเพ่ือการพิสูจนตัวตน ระยะท่ี 2 

2) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จํานวน 7 โครงการ รวมเปนเงิน 136,204,300 บาท โดยใน

ไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจายรวมเปนเงิน 106,809,210 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 83,909,071 บาท 

คิดเปนรอยละ 78.56 โดยมีผลการดําเนินโครงการท่ีเปนตามแผน จํานวน 2 โครงการ ไดแก การพัฒนาปจจัยแวดลอม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ จํานวน 281 คน และการสงเสริมและพัฒนาผูใหบริการ SME จํานวน 308 คน 

(จากเปาหมาย 9 เดือน 220 คน) และอยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย (1) การพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมเปาหมาย (2) การขับเคลื่อนศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) 

(3) การดําเนินงานศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ SME (4) การยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และ (5) 

การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 229,500 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน 844,587 บาท 

คิดเปนรอยละ 368.01 และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน คือ คาใชจายในการจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ

แร พ.ศ. 2560 โดยมีดําเนินการจัดทํารางอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 พรอมรับ

ฟงความคิดเห็น จํานวน 3 เรื่อง และลงพ้ืนท่ีเผยแพรประชาสัมพันธพระราชบัญญัติแรและอนุบัญญัติ ใน 1 พ้ืนท่ี

 กลยุทธท่ี 4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการภายใตกลยุทธ   รวม

ท้ังสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน 31,704,800 บาท ประกอบดวย 2 หนวยงาน  ไดแก 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 19,804,300 บาท 
โดยในไตรมาสท่ี 3 ไดกําหนดแผนการเบิกจาย เปนเงินรวม 18,614,000 บาท และมีผลการเบิกจาย เปนเงิน  
10,733,073 บาท คิดเปนรอยละ 57.66 ซ่ึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานอยูระหวางการดําเนินงาน
ประกอบดวย (1) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0 และ (2) การเสริมสราง
สมรรถนะองคกรและบุคลากร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร 
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2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,900,500 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 5,065,500 บาท และมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
4,845,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.65  โดยมีผลการด าเนินโครงการที่เป็นตามแผน คือ การบริการจัดการข้อมูลส าหรับ
การบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการ
ภาครัฐ 1 ระบบ และ (2) การพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานแล้ว 773 คน (เป้าหมาย 9 เดือน จ านวน 178 คน)
 กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม           
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 2,845,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 2,169,000 บาท และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 893,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.20 
ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คือ รายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ซึ่งอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 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 าเนินงานโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อน ามา
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 3 จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 77 เปรียบเทียบกับแผนทั้งปี ผลปรากฏว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าค่าเป้าหมายดังกล่าว      
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กพร. ซึ่งผลเบิกจ่าย
โครงการคิดเป็นร้อยละ 84.46 รองลงมา คือ กสอ. เบิกจ่ายร้อยละ 61.61 และล าดับต่อไป คือ สมอ และ สปอ. 
ตามล าดับ 

 

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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สวนท่ี 4 
ปญหาอุปสรรค-ขอเสนอแนะ 

 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ ไดดังนี้  

 

4.1) ปญหาการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ ท่ีไมเปนไปตามแผนงาน สงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน มีดังนี้ 

 4.1.1) การดําเนินงานโครงการ 
(1) การจัดจางผูรับจาง/ท่ีปรึกษา เพ่ือมาดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม จะตองดําเนินการใหเปนไป

ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผานระบบ e-GP       
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน อาทิเชน โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ขอมูลและทักษะดานดิจิทัลสูอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเปนการจัดทําลักษณะคลาวดระดับกระทรวง (Ministry Cloud) 
ซ่ึงยังไมมีหนวยงานท่ีสามารถนํามาเทียบเคียงรายละเอียดงานและคาใชจายทําใหตองสอบถามไปยังผูใหบริการคลาวด
รายใหญของประเทศ ท้ังตองคํานึงถึงจํานวนรายท่ีสามารถเขายื่น e-bidding ไดรวมถึงขอมูลท่ีจะนําข้ึนบนคลาวด
ท่ีมีชั้นความลับและท่ีเปดเผยได 

(2) การรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงานบางหนวยงาน ยังไม
ครบถวนสอดคลองตามตัวชี้วัด/งบประมาณ/กิจกรรม และการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด อีกท้ัง ยังไมมี
การระบุเหตุผลในการดําเนินการ ท่ีไมเปนไปตามแผนใหทราบ 

(3) บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการได ซ่ึงสงผลตอคาเปาหมายผลการดําเนินงานและการ
เบิกจายท่ีไดมีการกําหนดไว อาทิเชน การพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุท่ีไมใชแลวโดยเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีสะอาด (3R) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง และคาใชจายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานสู
อุตสาหกรรม 4.0 ในกิจกรรมการทดสอบวัดความรูดานทักษะดิจิทัล ไมสามารถดําเนินการจัดสอบได เนื่องจาก
คาใชจายในการจัดสอบนั้นไมอยูในระเบียบการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง 

(4) สภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติการท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินการ อาทิเชน โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร รายการคาใชจายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีภาคใตชายแดน เนื่องจาก 
เกิดสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถลงพ้ืนท่ีได 
 4.1.2) การเบิกจายงบประมาณโครงการ 

(1) การจัดจางท่ีปรึกษา จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สงผลใหการเบิกจายลาชา 
 (2) การดําเนินงานโครงการบางรายการลาชา โดยเฉพาะท่ีเปนรายการงบลงทุน เนื่องจาก ครุภัณฑ 
อุปกรณบางรายการของหนวยงานเปนลักษณะเฉพาะ สงผลใหเบิกจายลาชา 
4.2) ขอเสนอแนะ  กรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังนี้ 

 4.2.1) หนวยงานควรมีการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนไดรับ
แจงอนุมัติงบประมาณใหการดําเนินโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  

4.2.2) หนวยงานควรเรงรัดการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะงบลงทุน 
และควรจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน ท่ีไดกําหนดไว 
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4.2.3) จัดประชุมชี้แจงรายงานผลการติดตามใหกับหนวยงานในสังกัดทุก 6 เดือน เพ่ือเปนการเรงรัด    
การดําเนินงาน/การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสท่ี 4 และสงผลใหการรายงานผลการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
ไดขอมูลการรายงานท่ีครบถวนสมบูรณ  

 



ภาคผนวก



 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 2 2 (2) 1 1.2  - P 11,970,000      11,970,000     11,970,000     100        

2. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิต 2 2 (2) 1 1.2 P  - 5,000,000        3,611,300       1,997,800      55.32      

แห่งเอเชีย

3. ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2 2 (2) 1 1.4 P  - 17,980,000      14,893,000     10,054,400     67.51      

4. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  2 2 (2) 2 2.5 P  - 13,156,300      12,456,300     8,292,858      66.58      

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 2 (2) 3,4 3.1,4.2 P  - 25,909,200      19,672,200     16,985,093     86.34      

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (2) P  - 18,549,000      16,904,500     10,636,993     62.92      

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  

6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.2 P  - 6,363,000        6,193,000       3,289,710      53.12      

พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ

6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. 2 2 (2) 4 4.4 P  - 2,845,000        2,169,000       893,700         41.20      

6.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (2) 4 4.2 P  - 9,341,000        8,542,500       6,453,584      75.55      

การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2 2 (2) 2 2.5 P  - 768,400          768,400         166,504         21.67      

8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.6 P  - 9,347,700        7,235,700       6,326,105      87.43      

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2 2 (2) 3 3.6 P  - 31,126,600      24,088,400     21,892,811     90.89      

10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.5 P  - 8,773,300        6,937,800       4,516,404      65.10      

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2 2 (2) 2 2.2 P  - 8,556,000        5,937,000       3,908,232      65.83      

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)

ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวชี วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) 2 2 (2) 2 2.2 P  - 2,858,500        2,258,500       1,001,490      44.34      

ภาคอุตสาหกรรม

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

ยุทธ์ฯ 
อก.

กลยุทธ์
 อก.

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เป็นไป
ตามแผน

 ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน

13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 1 1.3 P  - 48,959,000      40,047,900     21,819,550     54.48      

14.. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.3 P  - 140,048,600    126,917,600   39,488,075     31.11      

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

ท่ีต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจัดตั งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ  [4 ระบบ] งบลงทุน 

14.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.3 P  - 126,025,000    112,894,000   39,488,075     34.98      

15. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื นท่ี 2 2 (8) 2 2.5 P  - 5,492,000        4,379,000       64,493           1.47       

16. ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ Cloud Computing เพ่ือสนับสนุน 2 2 (12) 4 4.2 P  - 25,000,000      18,750,000     -               -         

การปฏิบัติงานและให้บริการข้อูลประชาชนและผู้ประกอบการ

17. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง 2 2 (12) 4 4.2 P  - 38,566,000      38,566,000     11,400,000     29.56      

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

19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านสู่ 2 2 (12) 4 4.3 P  - 6,860,000        6,860,000       686,030         10.00      

อุตสาหกรรม 4.0  

20. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและอุตสาหกรรม 2 2 (16) 1 1.2 P  - 1,937,000        1,525,000       1,111,000      72.85      

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        3,250,400       2,453,800      75.49      

เพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟช่ันระดับภูมิภาคในพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

23. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื นท่ี 2 2 (16) 1 1.3  - P 5,200,000        4,108,000       2,979,500      72.53      

ภาคใต้ชายแดน

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื นท่ี 2 2 (16) 1 1.3  - P 5,800,000        4,582,000       3,526,600      76.97      

ภาคใต้ชายแดน

25. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ันด้วยการออกแบบเชิง 2 2 (16) 1 1.2 P  - 2,596,800        2,375,100       2,043,800      86.05      

สร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพื นท่ีจังหวัดชายแดนใต้
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน

26. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร 2 2 (16) 1 1.2 P  - 3,960,900        3,960,900       2,440,592      61.62      

ในพื นท่ีภาคเหนือ

27. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 (16) 1 1.2 P  - 5,935,200        4,655,200       2,542,500      54.62      

แปรรูปสู่ตลาดโลกในพื นท่ีภาคตะวันออก

28. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 (16) 1 1.2 P  - 9,459,400        7,077,000       2,583,878      36.51      

แปรรูปสู่ตลาดโลกในพื นท่ีภาคกลาง

29. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดย 2 2 (16) 1 1.2 P  - 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        3,366,900       1,142,311      33.93      

31. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว การจัดท าแนวกันชน (Buffer) 5 5 (4) 3 3.2 P  - 1,748,600        1,619,100       444,000         27.42      

และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื นท่ีพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก 5 5 (4) 3 3.2  - P 4,735,100        3,314,600       3,145,450      94.90      

โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า

33. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพ่ือรองรับ 6 6 (4) 4 4.3 P  - 12,944,300      11,754,000     10,047,043     85.48      

ยุทธศาสตร์

34. ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 6 6 (5) 4 4.1  - P 1,532,500        1,485,200       647,222         43.58      

35. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 6 6 (5) 4 4.1  - P 1,800,000        1,786,000       961,876         53.86      

รวมท้ังส้ิน 495,157,700    428,068,400   207,759,416  48.53     
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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 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 54.58 5,000,000    3,611,300     1,997,800 55.32     ผลการด าเนินงาน

องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย
1) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนงาน 0 3 60.00 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ APO Director for Thailand 

ประจ าปีของเอพีโอ 5 พร้อมด้วยผู้ติดตาม นายพานิช  เหล่าศิริรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

ครั ง ในฐานะ APO Alternate Director  และ น.ส.รัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์
ในฐานะ APO Liaison Officer  รวม 4 คน เป็นผู้แทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม
ประจ าปี APO Governing Body Meeting ครั งท่ี 61 ระหว่างวันท่ี 10-12 เมษายน 2562 

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน

 

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศและอนุมัติงบประมาณร่วมกับเอพีโอและประเทศสมาชิก

2) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรม/สัมมนาตาม 2 1 1 50.00 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเอพีโอ หัวข้อ Asian Food and Agribusiness 

แผนเอพีโอในประเทศไทย ครั ง Conference:  Smart Food Value Chains ระหว่างวันท่ี 11-13 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั งสิ น 42 คน แบ่งเป็น
 ผู้เข้าร่วมโครงการต่างชาติ 32 คน ชาวไทย 10 คน (ภาครัฐ 21 คน และภาคเอกชน 21 คน)

3) การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดกิจกรรม 2 ประเภท -               2 100.00

เพ่ือขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของเอพีโอ
4) ค่าบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ 12 เดือน -               7 เดือน 58.33 • พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 3 โครงการ เป็นโครงการด้านนวัตกรรมทั งหมด 

มีผู้สมัคร 16 คน ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน 6 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 4 คน และภาคเอกชน 2 คน
• ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการสัมมนาจากเอพีโอไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ในเดือน เมษายน 2562 จ านวน 175 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 124 คน และภาคเอกชน 51 คน
• ด าเนินการจัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ APO ประจ าเดือน เมษายน 
เม่ือวันท่ี 1 และ 30 เมษายน 2562
• พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 3 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านนวัตกรรม 2 โครงการ 
และโครงการด้านผลิตภาพสีเขียว 1 โครงการ มีผู้สมัคร 20 คน ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน 
6 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 5 คน และภาคเอกชน 1  คน
• ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการสัมมนาจากเอพีโอไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ในเดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 22 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 12 คน และภาคเอกชน 10 คน 

3. ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 27.08 17,980,000   14,893,000   10,054,400 67.51     ผลการด าเนินงาน

3.1 การเผยแพร่รางวัลคุณภาพแห่งชาติและส่งเสริม
การน าไปปฏิบัติ
ก. การจัดงาน TQA International Winner  Conference 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 127.00

เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปล่ียนวิธี ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 200 คน 200 คน 254 คน Thailand Quality Award 2018 Winner Conference ในวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 

ในระดับนานาชาติ ห้อง บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมีองค์กรท่ีได้รับรางวัลประจ าปี 2561 
ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเชิญองค์กรท่ีได้
รับรางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation จากประเทศสิงคโปร์ 
ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศกับองค์กรในประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม จัดงาน CoPs for Winner 2018 เพ่ือให้องค์กรท่ีได้รับรางวัลประจ าปี 2561

มาแลกเปล่ียนความรู้ และวิธีปฏิบัติท่ีดี ในหัวข้อ "การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA 
ในองค์กร" เม่ือวันท่ี 15 มีค.62 ณ ห้องปาริชาติ ชั น 3 รร.โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 
โดยมีผู้บริหารจากองค์กรท่ีได้รับรางวัลและผู้เช่ียวชาญเกณฑ์รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 53 คน

เดือนเมษายน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน และเตรียมการจัดงานสัมมนา
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• จัดงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference ในระหว่างวันท่ี 
23-24 พค.2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน  า โดยมีองค์กร
 Natonal Library board ซ่ึงได้รับรางวัล Singapore Quality Award 2018 with special 
commendation เป็นองค์กรระดับโลก เน่ืองจากมีคะแนนจากการตรวจประเมินมากกว่า 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 และวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านเกณฑ์รางวัล ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์วิธีปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 254 คน
เดือนมิถุนายน จัดงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference

ในระหว่างวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท 
ประตูน  า โดยมีองค์กร National Library Board 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 และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านเกณฑ์รางวัล ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 254 คน

ข. การจัดหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 2 เล่ม 2 1 50.00 • ประสานงานกับองค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี 2561 
ขององค์กรท่ีได้รับรางวัล (Supplement) และหนังสือวิธี เผยแพร่ผ่าน เล่ม เล่ม จ านวน 13 องค์กร ในการจัดท าข้อมูลส าหรับหนังสือสรุปองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของ

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือ online องค์กรท่ีได้รับรางวัล “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ภาคการผลิต” และ “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ

Online และ Social Media ในวงกว้าง โดยเรียบเรียง และออกแบบรูปเล่มเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการส่งให้องค์กรตรวจสอบ
 ปรับปรุง เพ่ือจัดท าเป็น E-book เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ TQA  และส่ือ Social media อ่ืนๆภาค
บริการและการศึกษา” ประจ าปี 2561 (Supplement) 
• ประสานงานกับองค์กรเพ่ือจัดท าหนังสือ Best Practices เผยแพร่วิธีปฏิบัติในเชิงลึกของ
องค์กรท่ีได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ประจ าปี 2561 จ านวน 2 องค์กรคือ
     1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)
     2. ธนาคารออมสิน
โดยลงพื นท่ีสัมภาษณ์ผู้บริหาร และทีมงานขององค์กร เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกเร่ืองวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศขององค์กรแล้วกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ครั งท่ี 1 : วันท่ี 13 มีนาคม 2562 และครั งท่ี 2 : วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

ค. พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซท์ ส่ือ Social 3 งาน 0 2 งาน 66.67 เดือนเมษายน จัดท าเนื อหาและออกแบบส่ือ ส าหรับ Social Media ได้แก่ บทความ Infographic

Media และพัฒนาซอฟแวร์กระบวนการตรวจประเมิน จ านวน 2 เร่ือง และซื อส่ือผ่าน Social Media เพ่ือสร้างการรับรู้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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ได้แก่ บทความ Infographic  รวม 5 เร่ือง ได้แก่
    -  แนะน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
    -  ท าความรู้จักลักษณะท่ีส าคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
    -  ภาพรวมโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
    -  วิธีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
    -  ระดับพัฒนาการขององค์กร
• เผยแพร่ส่ือผ่าน Social Media เพ่ือสร้างการรับรู้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ง. อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคูณและพัฒนาองค์กร 800 380 47.50 เดือนเมษายน จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria  จ านวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรม
คน คน ทั งสิ น 26 คนรุ่นท่ี 6 : 3 - 5 เมษายน 2562  มีผู้เข้าร่วมการอบรม 26 คน ณ โรงแรมอมารี 

วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
• จัดอบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment จ านวน 1 รุ่น 
รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 36 คน
รุ่นท่ี 1 : 24 - 26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 36 คน ณ รร.เซ็นจูร่ี พาร์ค
เดือนพฤษภาคม 
• จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria  จ านวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 149 คน
รุ่นท่ี 7 : 8-10 พฤษภาคม 2562  มีผู้เข้าร่วมอบรม 49 คน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  
รุ่นท่ี 8 :22-24 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  
• จัดอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing  จ านวน 1 รุ่น 
รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 63 คน
รุ่นท่ี 2 : 30-31 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม 63 คน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เดือนมิถุนายน

รุ่นท่ี 9 : 5-7 มิย.62 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 67 คน 
โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment
รุ่นท่ี 2 : 19 - 21 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 39 คน    

จ. การสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรท่ีผ่าน 20 0 0 0 • จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria  จ านวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 26 คน
การรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) คน รุ่นท่ี 6 : 3 - 5 เมษายน 2562  มีผู้เข้าร่วมการอบรม 26 คน 

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  
• จัดอบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment จ านวน 1 รุ่น 
รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 36 คน
รุ่นท่ี 1 : 24 - 26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 36 คน ณ รร.เซ็นจูร่ี พาร์ค

เดือนพฤษภาคม • จัดท าเนื อหาและออกแบบส่ือ ส าหรับ Social Media

อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคูณและพัฒนาองค์กรหลักสูตร TQA Criteria 
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3.2 การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
ก. การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ 50/25 คน 265 530 128 เดือนเมษายน ก าหนดการจัดอบรม ครั งท่ี 1 : วันท่ี 4 เมษายน 2562 โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์

 สีลม กรุงเทพฯ ครั งท่ี 2 : วันท่ี 7-12 พฤษภาคม 2562 โรงแรม บัดดี  โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ 
 - จัดประชุมคณะท างานจัดท ากรณีศึกษาไทยเพ่ือใช้ในการอบรมคัดเลือกผู้ตรวจประเมินใหม่
 และใช้ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติส าหรับหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ TQA และการ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินประจ าปี 2562 (ครั งท่ี 1) เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
ชั น 15 สพช เพ่ือรับทราบแนวทางการเขียน และแบ่งหน้าท่ีในการเขียนกรณีศึกษา
เดือนพฤษภาคม จัดอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ 
ประจ าปี 2562 หลักสูตร TQA New Assessor Training 2019 (ครั งท่ี 2) : เม่ือวันท่ี 7-12 
พค.2562 ณ โรงแรม บัดดี  โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 64 คน และพ่ีเลี ยง
ซ่ึงเป็นผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี ยงประจ ากลุ่มระหว่างการฝึกปฏิบัติ
และประเมินคัดเลือกผู้เข้าอบรมกลุ่มละ 2 คน จ านวน 22 คน และประเมินแบบ Overview 
และเป็นพ่ีเลี ยง Clinic จ านวน 4 คน และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้ผ่านเข้าสู่การอบรมในรอบต่อไป จ านวน 34 คน ผู้เข้าอบรมได้รับมอบหมายงาน 
Pre-assignment ท า Independent Review กรณีศึกษาภาษาอังกฤษ (ครั งท่ี 2) เพ่ือเข้า
อบรมในรอบ TQA Assessor Calibration ในวันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2562 ต่อไป

ข. พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA 180 180 201 111.67 เดือนพฤษาคมเตรียมการจัดงาน TQA Assessor Calibration 2019 ซ่ึงเป็นการอบรมพัฒนา

คน ความรู้ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี โดยประสานงานกับวิทยากร 
ซ่ึงเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของรางวัล BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเป็นต้นแบบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ และจัดท าร่างก าหนดการหลักสูตร 
TQA Assessor Calibration 2019 และท าจดหมายเชิญผู้ตรวจประเมินรางวัลคุรภาพแห่งชาติ 
ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีในปี 2562 เข้าร่วมการอบรมโดยก าหนดจัดกิจกรรม 
ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  รวม 5 วัน ดังนี 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 :  การอบรมส าหรับผู้ตรวจประเมินท่ีท าหน้าท่ี  Team Lead
วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 : การอบรมส าหรับผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์ 7 ปีขึ นไป
วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2562 :  การอบรมส าหรับผู้ตรวจประเมินท่ีมีประสบการณ์ 1-6 ปี 
และผู้ตรวจประเมินใหม่
เดือนมิถุนายนจัดกิจกรรม TQA Assessor Calibration 2019 การอบรมพัฒนาความรู้ผู้ตรวจ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี โดยวิทยากร Dr.Luis Mara R. Calingo,Examiner, 
Baldrige Performance Excellence ซ่ึงเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
รางวัล BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกาต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดอบรม
จ านวน 5 วัน ระหว่างวันท่ี 12 – 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  
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ค. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน และรับผล 3 1 33.33 จัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเลี ยง

ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบ งาน งาน ขอบคุณ ประจ าปี 2561 และกิจกรรม Feedback Day (Team Lead) เพ่ือน าข้อมูลจาก 

เกียรติบัตร Team lead ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจประเมิน ประจ าปี 2561 เพ่ือเป็น Input ในการปรับปรุง
กระบวนการตรวจประเมินในปีถัดไป เม่ือวันพุธท่ี 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั น 5 
โรงแรม มณเฑียร ริเวอรไซด์ ถ.พระราม 3 มีผู้เข้าร่วมงาน 104 คน

3.3 การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและ
พัฒนาเกณฑ์
ก. ตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล 30 องค์กร 30 องค์กร 100 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2562

ระหว่างวันท่ี 2 มค.-1 มีค.62 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tqa.or.th มีองค์กรท่ีย่ืนใบรับรอง
คุณสมบัติเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2562 จ านวน 34องค์กร ก าหนดการดังนี 
วันท่ี 11 มีนาคม 2562 : แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพ่ือขอรับรางวัล ประจ าปี 2562
วันท่ี 11-29 มีนาคม 2562 : เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
และช าระค่าธรรมเนียม
วันท่ี 1 เมย.-4 กค. 62 : เปิดรับรายงานการด าเนินการขององค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติประจ าปี 2562 เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 62 : กระบวนการตรวจประเมินขั นท่ี 1 
Independent Review, ขั นท่ี 2 Consensus  Review และขั นท่ี 3 Site Visit Review

ข.จัดพิธีมอบรางวัล 250 638 255.20 จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรท่ีได้

คน คน รับรางวัล (ครั งท่ี 17) ประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล 
มีผู้เข้าร่วมงาน 638 คน โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน าน Facebook Live 
ทาง Page: กระทรวงอุตสาหกรรมสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
และประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่าน Social media ต่าง ๆ หลังจากการจัดงาน

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

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

ง. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ 2 0 0 ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณปิยะบุตร ชลวิจารย์ และส านักงานรางวัล

รางวัลเพ่ิมเติม อาทิ รางวัลเฉพาะภาคธุรกิจ รางวัลส าหรับ  ประเภท คุณภาพแห่งชาติ เข้าพบผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเครือข่ายรางวัล เพ่ือสร้างความร่วมมือ

 SMEs  รางวัลส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ และขยายผลในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติไปใช้ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ แนะน าและ
เชิญชวนองค์กรให้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือให้มีหน่วยงานเครือข่ายเป็นต้นแบบ

การได้รับรางวัล จ านวน 2 ครั ง ได้แก่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)เม่ือวันท่ี 2 พค.62  
และบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เพ่ือสร้างความร่วมมือ

และขยายผลในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติไปใช้ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ
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3.4 การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีมาตรฐานความ
พร้อมสู่ระดับ มาตรฐานโลก (Collaborative Assessment)
ก. กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือ 2 องค์กร 2 องค์กร 100  - ด าเนินโครงการ Collaborative Assessment ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยคัดเลือกองค์กรท่ีได้รับ
ยกระดับองค์กรท่ีมีมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดีสู่ รางวัล TQC มาแล้ว ภายในระยะเวลา 5 ปี เข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA ให้แก่องค์กรอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ 
โดยมีองค์กรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 องค์กร
• เดือน พฤษภาคม 2562 ก าหนดวันเข้าให้ค าปรึกษา และติดตามการปรับปรุงตามแนวทาง
โครงการ ดังนี  ธนาคารออมสิน วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562

ข. กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพ ตามแนวทาง 2 องค์กร 2 องค์กร 100 จัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนปรับปรุงองค์กร (Improvement Plan) 

TQA เพ่ือสร้างต้นแบบ ส าหรับการขยายองค์ความรู้ให้ ท่ีมุ่งเน้นผลการยกระดับพัฒนาการขององค์กร ภายใต้แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

อุตสาหกรรมศักยภาพอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ เพ่ือสร้างต้นแบบองค์กรศักยภาพ ท่ีใช้แนวทาง TQA ในการบริหารจัดการองค์กร และขยายผล
สู่องค์กรอ่ืนๆ ต่อไป โดยจัดท าบันทึกความเข้าใจโครงการ Collaborative Assessment for 
SMEs ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์กร SMEs ซ่ึงเป็นองค์กรศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 2 องค์กร 
ได้แก่ 1. บริษัท ควอลิตี  พลัส เอสเทคติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ธุรกิจ ผลิตเคร่ืองส าอางค์
และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวครบวงจร  และ 2. บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ธุรกิจ วิจัย ผลิต จ าหน่าย 
และพัฒนาวัสดุศัลยกรรมกระดูก และเคร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ในวงการแพทย์ครบวงจร  

ทั งนี  ได้ก าหนดวันเข้าให้ค าปรึกษา และติดตามการปรับปรุงตามแนวทางโครงการ 
จ านวน 2 องค์กร องค์กรละ 4 ครั ง 
• บริษัท ควอลิตี  พลัส เอสเทคติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   
ครั งท่ี 1 : วันท่ี 17 มกราคม, ครั งท่ี 2 : วันท่ี 5 มีนาคม 2562 
• บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด   
ครั งท่ี 1 : วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562, ครั งท่ี 2 : วันท่ี 9 เมษายน 256
เพ่ือติดตามผลการท าแผนปรับปรุงองค์กร ตามแนวทาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ด าเนินการโครงการ Collaborative for SMEs ต่อเน่ือง จากปี 2561 โดยก าหนดการเข้าให้
ค าปรึกษาองค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 องค์กร องค์กรละ 4 ครั ง ในปี 2562  
 • เดือน พฤษภาคม 2562 ก าหนดติดตามความคืบหน้าโครงการ Collaborative for SMEs  
เน่ืองจากการเข้าพบองค์กรของทางทีมท่ีปรึกษาได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและมอบหมายงานให้
กับองค์กร ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการขององค์กร 
เพ่ือติดตามและให้ความช่วยเหลือหากมีอุปสรรคในการด าเนินการ

3.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมศักยภาพ
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ก. การจัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้เร่ืองการบริหาร 2/200 2/218 100 ด าเนินการ Follow up ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนา Thailand Quality Award องค์ความรู้

จัดการตามแนวทาง TQA ในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ  ครั ง/คน  ครั ง/คน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต TQA Roadshow 2019 เพ่ือต่อยอดสู่การเรีรยนรู้เกณฑ์ในเชิงลึก
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA ให้แก่
ผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และน าไปสู่การน าเกณฑ์ไปใช้
ยกระดับการบริหารจัดการขององค์กร ต่อไป

ข. จัดการอบรมให้ความรู้เพ่ือการน าไปปฏิบัติ หลักสูตร  1/30 1/30 1/41 136.67 จัดอบรม หลักสูตร TQA Criteria จ านวน 1 รุ่น เพ่ือต่อยอดองค์กรท่ีเข้าร่วมงาน 

TQA Criteria ส าหรับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั ง/คน ครั ง/คน ครั ง/คน TQA Road show ปีท่ี 1-2 สู่การปฏิบัติในองค์กร ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2562
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี  จอมเทียน จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม 41 คน

3.6 การวิจัยและประเมินโครงการและพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
ก. วิจัยประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กรตาม 2 งาน 0 0 0 พัฒนาแบบสอบถาม ส าหรับเก็บข้อมูลสมรรถนะขององค์กรท่ีมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัล

แนวทาง TQA ตามดัชนีชี วัด และ KPI คุณภาพแห่งชาติ และการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ขององค์กรใน
ประเทศไทย โดยเก็บข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่
• องค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลในปี 2561
• องค์กรท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2562 
จ านวน 200 องค์กร

ข. การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร (Organizational  1/30  1/30 100 อยู่ระหว่างการออกแบบเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์

Diagnosis) ด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA งาน/องค์กร งาน/องค์กร รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส าหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่วนท่ี 1 : แบบประเมินองค์กร ค าถาม และระบบการให้คะแนน
ส่วนท่ี 2 : ระบบการประเมิน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผ่านเว็บไซต์

3.7 ค่าบริหารโครงการ 12 เดือน -            5 เดือน 41.67         ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค เฉพาะท่ีปฏิบัติงานกับ
ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาตินัดประชุมและเข้าพบผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
เพ่ือสร้างความ เข้าใจการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กร และเชิญชวนให้ องค์กรท่ีมีความพร้อมสมัครขอรับรางวัล เพ่ือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
ให้แก่องค์กรอ่ืนๆ   
• สร้างการรับรู้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้เกิดการน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพไปใช้ใน องค์กรในวงกว้าง และประชาสัมพันธ์รับสมัครองค์กรเพ่ือขอรับรางวัลประจ าปี 
รวมทั งการสรรหาผู้ตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจ าปี

4. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ  13,156,300   12,456,300   8,292,858      66.58 ผลการด าเนินงาน
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5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบาย 55.36        25,909,200   19,672,200   16,985,093    86.34

และยุทธศาสตร์

5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ 85.71        25,309,200   19,228,800   16,657,100    86.63     

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

1. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาค 159.00       159.00       100.00       23,772,000  - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง จ านวน 7 คน และจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี สอจ. จ านวน 152คน 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาค 159 ราย 2 ครั ง 2 ครั ง 100.00       575,800  - ครั งท่ี 1 จัดสัมนา หัวข้อ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อก.วันท่ี 8-9 พย.2561 

2 ครั ง 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

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00       500,000       ได้ด าเนินการจัดท า ปี62 เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ในรูปแบบส่ือe-Publishing ส าหรับเผยแพร่

บนเว็บไซด์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

4. ปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 100.00       150,000       กตร.ได้ด าเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

5. ค่าติดตามและบริหารโครงการ 3 ครั ง 6 ครั ง 200.00       211,400 1.เบิกเงินล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิเคราะห์ เดือน ต.ค. 61 - มิถุนายน 62

2.ค่าเดินทางไปราชการ 1,510 บาท

6. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 100,000       

5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ือง 25.00        600,000       443,400       327,993.31    73.97     

ร้องเรียนจาการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 100.00       492,000  - จ้างเจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง 3 ราย

เพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการ

ประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงานการแก้ไข

ปัญหาตามข้อร้องเรียน

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 100 ราย -            -            -            62,000  -

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ีของ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด

3. บริหารโครงการ              -                -                -   16,000         

4. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม              -                -                -                -   30,000         ตัดเบิกจ่ายส ารองนโยบาย
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6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม              -   

ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  

6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์         55.14 6,363,000    6,193,000     3,289,709.56  53.12     

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 1,488,000     มีการโอนเปล่ียนแปลง ไปใช้กิจกรรม ท่ี 3
2560-2564 (ฉบับทบทวน) และแผนยุทธศาสตร์ สปอ.
ปี 2560-2564(ฉบับทบทวน) ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเผยแพร่
แผนยุทธศาสตร์ฯ
2. การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  76 แผน              -            76.00        100.00 255,000       โอนไปจังหวัด
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการของ อก.   2 แผน       100,000 100,000       ได้รับงบโอนเปล่ียนแปลงเพ่ิมเป็น 2,060,000
และส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติงาน  1 ครั ง 400,000       ยกเลิกกิจกรรม COP (ปรับแผน)
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณของ อก.(COP)
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี แจงและจัดท าตัวชี วัด   5 ครั ง 855,000       
ด้านงบประมาณของ อก. และ สปอ.
6. การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 120,000       งบจัดสรร/โอนเปล่ียนแปลง 131,200.06
7. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน  12 ครั ง 360,000        จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 อัตรา
8. จัดสรรให้จังหวัด 2,785,000     จัดสรรให้จังหวัด
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.   2 อัตรา         38.50 2,845,000    2,169,000     893,700        41.20     

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม 2,100,000      - เดือนเมษายน วันท่ี 8 เม.ย. 62 นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์  11ครั ง  4 ครั ง          36.36 สัมภาษณ์ประเด็น มาตรการเฝ้าระวังโรงงานลักลอบทิ งน  าเสียช่วงหน้าร้อน  เผยแพร่ช่อง 5  

 - เดือนพฤษภาคม ปกอ. มอบรางวัลมอบรางวัลTQA ประจ าปี 2561  ช่อง NBT   
 -  เดือนมิถุนายน กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการจิตอาสาพิทักษ์ ศาสนสถาน

2) การจัดท า VTR หรือภาพยนต์แอนนิเมช่ัน  2เร่ือง
3) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ  20ครั ง  25 ครั ง        125.00  - เดือนเมษายน วันท่ี 2 เม.ย. 62 “ปลัดพสุ” ปลื มผลส ารวจนิด้าโพลชี  ก.อุตฯ ออกใบอนุญาต

 ร.ง.4 สุดโปร่งใส วันท่ี 4 เม.ย.62  กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “I-Dee    
 -  เดือนพฤษภาคม วันท่ี 2 พ.ค. 62 ก.อุตฯ จัดสร้างเคร่ืองพ่นหมอกไอน  า ลดอุณภูมิความร้อน 
เน่ืองในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี 15 พ.ค. 62 ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหา
น  ามันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น  ามัน B20                
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 - เดือนมิถุนายน โครงการจิตอาสาคลองสวยน  าใส ร่วมใจใช้ถังดักไขมัน
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกิจกรรม  13ครั ง  6 ครั ง          46.15  - 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”

5) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือนิทรรศการ  1ครั ง            1.00        100.00
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 490,000        

1) ออกแบบหน้า Cover Photo  3ครั ง  3 ครั ง        100.00 วันท่ี 24 เมษายน 2562 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 เดือนพฤษภาคม วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช
 2562 (แต่งตั ง) เดือนมิถุนายน การด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 77 ปี

2) จัดท าพร้อมโพสต์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ข่าว  60เร่ือง  40เร่ือง          66.67  1. วันท่ี 1 เมษายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ อุตสาหกรรม 4.0 สู่ Thailand 4.0
 ผนึกก าลังภาคการผลิตในและต่างประเทศด้วยระบบอัตโนมัติและจักรกลอัจฉริยะ
 
2. วันท่ี 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3. วันท่ี 6 เมษายน 2562 วันจักรี 
 
4. วันท่ี 8 เมษายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ พบกับการปฏิวัติครั งต่อไปของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์ ภาคพื นเอเชียแปซิฟิค

5. วันท่ี 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย 2562

6. วันท่ี 15 เมษายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ อก.อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
สงกรานต์ปีใหม่แบบไทยโบราณ
 
7. วันท่ี 22 เมษายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเรียนรู้จาก 10 ประเทศสมาชิก APO เพ่ิมผลิตภาพการผลิต อย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
  
8. วันท่ี 29 เมษายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อย แก้ปัญหาอ้อยทั งระบบ
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ 77 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กับการมุ่งม่ันพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
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แผน/ผล 9 เดือน

 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีได้ร่วมแรงรวมใจกันสร้างสรรค์ผลงานของ อก....

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศฯ 
ก าหนดเปอร์เซ็นต์น  ามันปาล์มท่ีโรงสกัดก าหนดมาตรฐานวัตถุดิบ

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand
Quality Award : TQA ยืนยันขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ
วันท่ี 2 มิถุนายน 2562 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ กระทรวงอุตฯ เย่ียมชมจีเอฟพีที 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ & เกษตรแปรูปครบวงจร พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (food for the future )

วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ "อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน" 
3พืชเศรษฐกิจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพท่ีหลากหลาย ตัวแปรส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ ผนึกก าลัง 30 เครือข่ายรัฐ-เอกชน -
สถาบันการเงิน-สถาบันการศึกษาบูรณาการผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่ตลากโลก พร้อม 
สัมมนา Asian Food and Agribusiness Conference: Smart Food Value Chains

วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 8 โมงเช้าวันจันทร์กับปลัดพสุ Circular Economy  ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ใช้วัตถุดิบคุ้มค่า เพ่ิมมูลค่า  ลดมลภาวะ รักษาส่ิงแวดล้อม

3) เพ่ิมยอด Like ของ Facebook Fan Page  14,456 like          78.65
4) จัดกิจกรรมเพ่ือโปรโมท Facebook Fan Page  18380Like  1 ครั ง        100.00 งาน Thailand Industry Expo 2019
5) ค่าบริการรายเดือนผ่านระบบLine@industryprmoi  1ครั ง   6เดือน          54.55
6) จัดท าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมใน  11เดือน  42เร่ือง          70.00 เดือนเมย.ด าเนินงานอาทิ 1.วันท่ี 11 เมษายน 2562 ผลส ารวจนิด้าโพลชี กระทรวงอุตสาหกรรม


60เร่ือง 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


7) เพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม Twitter 722 Followers        180.50
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8) เพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม Youtube 400 ollowers 329Subscribe          82.25
9) จัดท า Advertorial เพ่ือเผยแพร่ใน BLOG บน 400Subscribe 3บทความ        100.00 เดือนพฤษภาคม วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 สรุปไทม์ไลน์ดูผลงานโดดเด่นของกระทรวง

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

เดือนพฤษภาคมเบิกจ่าย 16 พค 62
4. ส ารองตามนโยบาย 140,000       

6.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ         70.45 9,341,000    8,542,500     6,453,583.60  75.55     ผลการด าเนินงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 คน 2 คน 100.00       360,000 จัดสรร/โอนเปล่ียนแปลง 189,799.94 บาท
2. จ้างท่ีปรึกษา 2 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 50.00         500,000 ด าเนินการจ้างบริษัท ศูนย์พัฒนาระบบการจัดการ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ 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 าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 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             27             81.82         8,014,000 เดือนพฤษภาคม 1. จัดโครงการสัมมนาเร่ือง การพัฒนา สปอ. สู่ระบบราชการ 4.0 เม่ือวันท่ี
และติดตามประเมินผล ครั ง ครั ง 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อก 1 ชั น 2 อาคาร สปอ. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ. 

ในส่วนกลางเข้าร่วมทั งสิ น 58 คน และมีค่าใช้จ่ายทั งสิ นจ านวน 20,830 บาท
2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่
ระบบราชการ 4.0 กระบวนงานแผนงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม รุ่นท่ี 4
 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส จังหวัดกระบ่ี 
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ. ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมทั งสิ น จ านวน 40 คน
 และมีค่าใช้จ่ายทั งสิ นจ านวน 237,504.50 บาท
3.ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2562 และมีค่าใช้จ่ายจ านวน 4,569.21 บาท
4. ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 1,290 บาท
ดือนมิถุนายน 1.จัดสัมมนาเร่ือง แนวทางการด าเนินการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ของ
สปอ. เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั น 2 อาคาร สปอ. โดยมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าของ สปอ. ในส่วนกลางเข้าร่วมทั งสิ น จ านวน 50 คน มีค่าใช้จ่ายทั งสิ นจ านวน 9,100 บาท

4. งานนโยบาย 467,000 2. ค่าจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2562 และมีค่าใช้จ่ายจ านวน 2,119.56 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  - เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ปรองดอง เป็นเงิน 981,176.81 บาท
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7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 768,400 768,400 166,504.20    21.67     

สอท. ญ่ีปุ่น 416,700

1.การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -            -            -            281,600

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และการเข้าพบหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ

หาแนวทางความร่วมมือในอนาคต

2.การเดินทางไปราชการประเทศไทย เพ่ือรับทราบนโยบาย 2 ครั ง -            -            -            135,100 8,233.33       1.ติดตามนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆอย่างต่อเน่ือง 

และเก็บข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย 2.รวบรวมข้อมูล/บทความจากส่ือส่ิงพิพม์ และการศึกษาดูงาน

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ    2.1 เคร่ืองหมาย Product Seafty และ Product  Seafty Award

    2.2 ICT (IoT AI etc.) : ผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศญ่ีปุ่น

3.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

สอท. ออสเตรีย 351,700

1. การเดินท่างไปราชการประเทศไทย 2 ครั ง -            -            -            94,600

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -            -            -            106,600

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 1 ครั ง -            -            -            24,200

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 2 ครั ง -            -            -            65,400

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจ า 1 ครั ง -            -            -            60,900

เอกอัครราชทูต กลุ่มนอร์ดิก

8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม 49.71        9,347,700    7,235,700     6,326,105      87.43     

รักษ์ส่ิงแวดล้อม

1. ประชุมชี แจงสร้างความเข้าใจส าหรับเจ้าหน้าท่ี 76 จังหวัด -            76 จังหวัด 100.00       607,600       จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. เพ่ือจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม โดยแบ่งตามเป้าหมายสถานประกอบการ

ผู้ปฏิบัติงาน/สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 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 านวนสถานประกอบ

การเป้าหมาย -ต.ค.61 ได้รับงบประมาณ 50% -ธ.ค.61 ได้รับงบประมาณอีก 50% ท่ีเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค -จ านวนสถานประกอบการท่ีน าระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมมาใช้และ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะสามารถรายงานผลได้ก็ต่อเม่ือการตรวจประเมินเสร็จสิ น ก าหนดให้

รายงานภายในวันท่ี 15 ก.ค. 62 -สอจ.ได้รับการจัดสรร งป.รอบแรก 50% จึงต้องเลือกจัดกิจกรรม
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2.ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วม 76 จังหวัด 76 จังหวัด 66 จังหวัด 86.84         -              1.ปรับแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เปล่ียนแปลง
โครงการ และส ารวจพื นท่ีเป้าหมาย งบประมาณจาก 604,000บาท เป็น45,600บาท 2.จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้าง

ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคม 2562

3. จัดฝึกอบรม/บรรยายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ 76 จังหวัด -            -            100.00       -              1.ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ จากเดิม 604,000บาท เป็น754,000บาท (โดย 150,000บาท 
ด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนา มาจากกิจกรรมท่ี4 การจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม)  2.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับ
อุตสาหกรรม 4.0  ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั ง กลุ่มเดิมและ แผนปฏิบัติการและงบประมาณครั งท่ี 2 รวมถึงการขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ (มีแผนจัดกิจกรรมใน
กลุ่มท่ีจะสร้างขึ นใหม่ หรือศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายอ่ืน เดือนกันยายน 2562 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม

รักษ์ส่ิงแวดล้อม)
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ของ สอจ.      6,498,000 1.ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ จากการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม เป็นกิจกรรม
 ด าเนินกิจกรรม 1-2 ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ การติดตามและ

ประเมินผลโครงการด้านส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 350,000บาท โดยเป็นเงินท่ีปรับแผนมาจาก
กิจกรรมท่ี 2 จัดฝึกอบรมฯ (งบประมาณเดิม 150,000บาท โอนไปให้กิจกรรมท่ี3 กิจกรรมเชิดชู  
2.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณครั งท่ี2 โดยยกเลิกกิจกรรมฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ การติดตามและประเมินผล
โครงการด้านส่ิงแวดล้อม (โอนงบประมาณบางส่วนให้กิจกรรมท่ี3 กิจกรรมเชิดชูฯ

5. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 ฐานข้อมูล -            -                   150,000 ฐานข้อมูลเครือข่ายท่ัวประเทศ รวม 629 ราย

สู่ระบบสารสนเทศ Big Data จ านวน ๗๖ จังหวัด
6. จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 ครั ง -            -            873,000       

สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และกิจกรรมเชิดชู
กลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ 
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล        719,100

 - ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี (2 คน x 12 เดือน) 2 คน 2.00           2.00           100.00       360,000       เดือนเมษายน  ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 2 ราย เดือนเมษายน จ านวน 28,166.65 บาท
เดือนพฤษภาคม ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 2 ราย เดือนเมษายน จ านวน 25,466.67 บาท
เดือนมิถุนายน ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 2 ราย เดือนมิถุนายน จ านวน 22,800.02 บาท

 - ค่าตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 6 ครั ง 6 ครั ง 5 ครั ง 83.33         270,600       เดือนพฤษภาคม ด าเนินการตรวจติดตามโครงการฯ จังหวัดกาญจนบุรี 30 เมษายน 2562
             -   -            -            -            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
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- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ          88,500 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 63.60        31,126,600 24,088,400 21,892,811 90.89     

อุตสาหกรรมในภูมิภาค

1. ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจ  7,600 ราย 2,795 ราย 36.78         1,064,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จากระบบ IPlan 2562

และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด

2. จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมายและศึกษาดูงาน  7,600 ราย 7,402 ราย 97.39         3,800,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จากระบบ IPlan 2562

3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง  19,000 ราย 8,081 ราย 42.53         228,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จากระบบ IPlan 2562

4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสา-  19,000 ราย 7,845 ราย 41.29         76,000 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จากระบบ IPlan 2562

หกรรมและประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร

Electronic File และ Website

5. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน  148 ราย 148 ราย 100.00       25,308,000  จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่วนภูมิภาค 146 ราย จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 2 ราย

6. บริหารโครงการ  2 ราย 2 ราย 100.00       124,600 ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ี

7. ส ารองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 526,000

8. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด

10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ 39.79        8,773,300 6,937,800     4,516,404 65.10     

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

1. จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั ง 76 จังหวัด -            76 จังหวัด 100.00       6,306,000  -โอนงบประมาณให้ สอจ. 76 จังหวัด ใช้ในการด าเนินกิจกรรม

76 จังหวัด เพ่ือให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใช้ในการ

ด าเนินการโครงการฯ

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีด าเนินงานโครงการ 76 จังหวัด -            -            -            396,300  - ปรับแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เปล่ียนแปลง งปม.

การบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาล จาก 604,000บาท เป็น 45,600บาท จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม (เชิงนวัตกรรม) เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคม 2562 ใช้งบประมาณทั งสิ น 32,528 บาท คงเหลือ 13,072 บาท        

3.จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 1 ครั ง 604,000 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ปรับแผนการจัดกิจกรรม งบประมาณเปล่ียนแปลงจาก

ประกอบด้วย  องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน 604,000 บาท เป็น 754,000 บาท โดย 150,000 บาท มาจากกิจกรรมท่ี 4 (เดิม) การจัดท าคู่มือ
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ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน

 

และสถานประกอบการรายเก่าท่ียึดหลักการปฏิบัติตาม ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม มีแผนจัดกิจกรรมในเดือน กันยายน 2562

หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลจนประสบผลส าเร็จอย่างย่ังยืนเป็น

แบบอย่างให้กับสถานประกอบการรายอ่ืนน าไปปฏิบัติตาม

และจัดนิทรรศการ และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ

การบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

4. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและคู่มือการบริหาร  500 เล่ม 150,000 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ปรับแผนการจัดกิจกรรม เปล่ียนจากการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาล

จัดการน  า ส่ิงแวดล้อม เป็น กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเงินงบประมาณเดิม 150,000 โอนไปให้

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 557,000 เบิกค่าท างานล่วงเวลา และการเดินทางไปราชการ

6. งานนโยบาย 760,000

7.จัดสรรให้ สอจ 76 จังหวัด 6,306,000 เดือนเมษายน โอนงบประมาณให้จังหวัดด าเนินกิจกรรม ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้วทั งสิ น

2,881,787.38 บาท      

เดือนพฤษภาคม โอนงบประมาณให้จังหวัดด าเนินกิจกรรม ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้วทั งสิ น

3,455,531.28 บาท      

เดือนมิถุนายน โอนงบประมาณให้จังหวัดด าเนินกิจกรรม ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้วทั งสิ น

4,145,325.58 บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 8,556,000 5,937,000     3,908,232      65.83     

เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)

ส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม

1.จัดสรรงบประมาณให้ สอจ.76จังหวัด เพ่ือให้ สอจ. 1 งาน -            -            -            

ด าเนินการ

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทาง 2 ครั ง 1 ครั ง 50.00         2,000,000 จัดอบรม 17 จังหวัดภาคเหนือ

วิชาการและฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลาคอุตสาหกรรม

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 1 อัตรา 50.00         360,000

4. ค่าบริหารโครงการ -            -            -            -            36,000

5. ส ารองนโยบาย -            -            -            -            840,000

6. จัดสรรให้ อสจ.76 จังหวัด 5,320,000 โอนงบประมาณไปยังส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน

 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 6.48          2,858,500 2,258,500     1,001,490      44.34     ผลการด าเนินงาน

(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม  - จ้างท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

1.ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ หลักการ

เก่ียวกับมาตรการระหว่างประเทศ อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม

2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีเก่ียวข้อง

3.จัดประชุมเพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ จาก

หน่วยงานและภาคส่วนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์การ

ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท า Green GDP

4.วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนดตัวแปรท่ี

เก่ียวข้องกับการค านวณ Green GDP

5. จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล โมเดล การตรวจวัด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล บัญชี

รายการสานขาเข้าและสารขาออก (Life Cycle Inventory)

7. ปรับปรุงโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลในการค านวณ

วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

 8. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดท า Green 

GDP
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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 ร้อยละ

13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 70.90 48,959,000       40,047,900 21,819,550   54.48 ผลการด าเนินงาน

ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
1. ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ 20 โรงงาน 11 โรงงาน 55.00          - ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้ประกอบการแม่พิมพ์ พร้อมทั งจัดตั งคณะผู้เช่ียวชาญ

ในการวินิฉัยและให้ค าปรึกษา และด าเนินการแล้ว 7 บริษัท แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 งวดงาน 
ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจ านวน 11 บริษัท 

2. สนับสนุนผู้ผลิตแม่พิมพ์ใช้เทคโนโลยีด้านในการผลิตขั น 20 โรงงาน 10 โรงงาน 50.00          - ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจ านวน 10 บริษัท

สูงมาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์
3. วิจัยและพัฒนาเพ่ือน านวัตกรรมมาช่วยในการผลิตแม่พิมพ์ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100.00  - ด าเนินการ 10 เร่ือง

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 10 ครั ง 7.00           70.00          - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จ านวน 7 เร่ือง 

5. สร้างบุคลากรใหม่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ 90 คน 11 คน 12.22          - ด าเนินการฝึกอบรมสร้างบุคลากรใหม่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั นสูงสู่

ขั นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 แล้วเสร็จ จ านวน 15 คน จบการฝึกอบรมแล้ว 11 คน  ได้รับการจ้างงาน
จากสถานประกอบการแม่พิมพ์ ทั ง 11 คน

6. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 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 50.00          - ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply
Chain พร้อมทั งก าหนดรูปแบบการด าเนินการ เข้าพบสถานประกอบการประเมินความพร้อม
แล้ว ทั ง 10 บริษัท เพ่ือให้กลุ่มเกิดการด าเนินธุรกิจในลักษณะพันธมิตรทางการค้า และสร้าง
เครือข่ายให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสด าเนินธุรกิจร่วมกันประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างเครือข่าย Supply Chain

8.  ทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์ 100 คน 100 คน 100.00       ด าเนินการทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์แล้วเสร็จจ านวน 100 คน

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

นโยบาย Agenda :  A1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

14.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบอัตโนมัติ 140,048,600  126,917,600 39,488,075   31.11          ผลการด าเนินงาน

14.1 ระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ(System 4 ระบบ -           -           -           14,023,600    14,023,600   -             -             อยู่ระหว่างด าเนิงานตามระเบียบพัสดุในการจัดจ้าง 4 ระบบ ดังนี 

Integrator : SI) ท่ีต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1.1 พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายศูนย์

และจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ 1.2 พัฒนาระบบเพ่ือการขอใช้สิทธิBOI และอ่ืน ๆ

และระบบอัตโนมัติ  (งบลงทุน) 1.3 พัฒนาระบบเพ่ือการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีน าเข้าจากกรมศุลกากร

1.4 คลังข้อมูลเพ่ืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

14.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 40.71 126,025,000 112,894,000 39,488,075 34.98          

และระบบอัตโนมัติ

1.พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 85 ต้นแบบ -               35.00          - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาฯ ต้นแบบ 85 ต้นแบบ          

2.จัดแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 ครั ง -               -            -            

3. ยกระดับบุคลากร  SI Warrior 570 คน -               168 คน 29.47          - มีผู้สนใจฝึกอบรม SI Warrior จ านวน 660 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดท าแผนการฝึกอบรมส่วน

ท่ีเร่ิมด าเนินการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 168 คน ด าเนินการฝึกอบรมโดย สถาบันไทย-เยอรมัน 

และหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center 

of Robotic Excellence : CoRE)  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ และยกระดับไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ 

และมีภาระกิจท่ีต้องด าเนินงานร่วมกันตามมติ ครม.

4. พัฒนาผู้เช่ียวชาญ 165 คน -               50 คน 30.30          - มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เช่ียวชาญระดับออกแบบและถ่ายทอดด้านออกแบบ

และพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนา จ านวน 210 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการ

จัดท าแผนการฝึกอบรม ส่วนท่ีเร่ิมด าเนินการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 50 คน 

5. จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ 10 ครั ง -               2 ครั ง 20.00         ด าเนินการจัดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้จ านวน 2 ครั ง 1. เร่ือง Robot Revolution (ROS)

2. เร่ือง Service Robot ยุค 4.0 

6. บ่มเพาะ และ Start upท่ีเป็น SI 35 กิจการ -               35 กิจการ 30.00          - ส่วนของการฝึกอบรม 18 วัน ได้อบรมแล้วเสร็จทั ง 3 รุ่น และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผน

เพ่ือเข้าให้ค าปรึกษารายกิจการ ทั ง 35 กิจการ เพ่ือให้เกิดแผนการด าเนินงานธุรกิจ ซ่ึงผู้ท่ีเข้า

รับฝึกอบรม บ่มเพาะ Start Up
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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 ร้อยละ

15.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 31.25 5,492,000     4,379,000    64,493.28    1.47            ผลการด าเนินงาน

พิเศษในเชิงพ้ืนท่ี

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายด าเนินการ กิจกรรมดังนี 4,400 คน -            -            -            5,000,000       ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562 ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินงานในงวดท่ี 2   

1.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.2 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื นฐานท่ีส าคัญของจังหวัด

พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 

1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ 

แนะน า ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ อาทิ วิทยุ

โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจฯ

1.4 จัดกิจกรรมเสวนา SEZ Talk ให้แก่ผู้ประกอบการ/

นักลงทุน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

การด าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื นท่ี

1.5. ส ารวจ และประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ

 - ค่าตอบแทนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานโครงการ 1 อัตรา 1 อัตรา 1 อัตรา 100.00       360,000        360,000       58,933.28    16.37 จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 -  ค่าตรวจติดตามและประเมินผล 4 ครั ง 4 ครั ง 1 ครั ง 25.00         132,000        132,000       5,560          4.21            ค่าเดินทางของกรรมการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

นโยบาย Agenda :  A1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 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 ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะ     79,685,000    73,435,000    12,086,030 16.46

ด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0 (สปอ.)

งบด าเนินงาน

16.ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาว์ Cloud 1 ระบบ -            -            -            25,000,000    18,750,000   -             -             ผลการด าเนินงาน

Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ • (1 ต.ค. 61 ถึง 

ข้อูลประชาชนและผู้ประกอบการ 6 มี.ค.62 ) ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้าง 2560 ดังนี  

1. แต่งตั งคณะกรรมการ

2. จัดท า TOR และราคากลาง

3. เสนอขอความเห็นชอบ

4. จัดจ้างโดยวิธี

e-bidding เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2562

5. ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562
ปัณหาและอุปสรรค 1.การจัดท าลักษณะคลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud)

 ไม่มีหน่วยงานท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงรายละเอียดงานและค่าใช้จ่าย ท าให้ต้องสอบถาม

ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของประเทศ ทั งต้องค านึงถึงจ านวนรายท่ีสามารถเข้าย่ืน 

e-bidding ได้ รวมถึงข้อมูลท่ีจะน าขึ นบนคลาวด์ท่ีมีชั นความลับและท่ีเปิดเผยได้

2. กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง มีขั นตอนในการด าเนินการซ่ึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

ในการด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

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

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

งบลงทุน

17. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 1 ระบบ -            -            -            38,566,000    38,566,000   11,400,000   30              ผลการด าเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลกลาง • (1 ตค.61 ถึง 21 กพ.62 ) ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้าง 2560 ดังนี  
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
2. จัดท า TOR และราคากลาง
3. เสนอขอความเห็นชอบ
4. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง เม่ือเดือนมกราคม 2562 
5. ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562
ปัญหา/อุปสรรค 1.กิจกรรมการด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลทั งภายในและภายนอก ประเทศ

ตลอดจนก่อให้เกิดข้อมูลความลับส่วนบุคคลขึ น หากร่ัวไหลจะเกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
เศรษฐกิจของความม่ันคง ดังนั น ต้องมีความระมัดระวังในการจัดซื อจัดจ้าง ซ่ึงต้องมีการหารือ
กับกรมบัญชีกลางและฝ่ายกฎหมายของกระทรวงถึงแนวทางการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
 ท่ีเหมาะสม
2. กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง มีขั นตอนในการด าเนินการซ่ึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ในการด าเนินการ

18. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบริการจัดการเพ่ือการพิสูจน์ 1 ระบบ -            -            -            9,259,000     9,259,000    -             -             ผลการด าเนินงาน

ตัวตน ระยะท่ี 2 • (1 ตค.2561 ถึง 31 มีค. 2562 ) ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้าง 2560 ดังนี  
1. แต่งตั งคณะกรรมการ    2. จัดท า TOR และราคากลาง
3. เสนอขอความเห็นชอบ
4. e-bidding ครั งท่ี 1 ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาในวันท่ี 2 มกราคม 2562 
5. e-bidding ครั งท่ี 2 ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ และคาดว่าจะลงนามภายใน เมษายน 2562
6.ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562          
ปัญหา/อุปสรรค 1.กิจกรรมต้องมีการปรับแผนและ TOR ให้สอดคล้องกบการด าเนินงานของ

โครงการอ่ืนภายในกระทรวง
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
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

งบรายจ่ายอ่ืน

19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับ 57.29 6,860,000 6,860,000    686,030 10.00          ผลการด าเนินงาน

การเปล่ียนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0  

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

วัดระดับความรู้ทักษะดิจิทัลได้ตามระเบียบทางราชการ หากงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัด

กิจจกรรมท่ี 2 ไม่เพียงพอ อาจปรับแผนน างบประมาณจากกิจกรรมท่ี 1 มาสมทบเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

2. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 240 คน -            275 คน 114.58       2,624,100      2,624,100     686,030        - เดือนเมษายน หลักสูตรการออกแบบ และจัดท า Infographics เพ่ือการส่ือสาร


อย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI กลุ่มเป้าหมายจ านวน 11 คน 

อบรมระหว่างวันท่ี 29 - 30 เม.ย. 62 ณ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

 ใช้งบประมาณ 38,500 บาท /การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเอกสารด้วย Google Docs 

และการสร้างแแบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form รุ่นท่ี 1 อบรมระหว่างวันท่ี 24 - 26

 เม.ย. 62 รุ่นท่ี 2 อบรมระหว่างวันท่ี 28 - 30 เม.ย. 62 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ และ 

รร.เอเวอร์กรีน เพลส สยาม กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 104 คน ใช้งบประมาณ 478,000 บาท   

  เดือนพฤษภาคม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเอกสารด้วย Google Docs และ

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form จัดอบรม ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ 

อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ รร.เอเวอร์กรีน เพลส สยาม รุ่นท่ี 1 อบรมเม่ือวันท่ี

 24-26 เม.ย. 62 กลุ่มเป้าหมาย 54 คน และ รุ่นท่ี 2 อบรมเม่ือวันท่ี 28-30 เม.ย.62

 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ใช้งบประมาณ 456,200 บาท                                                

เดือนมิถุนายน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (online content) 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน ใช้งบประมาณ 10,500 บาท อบรมเม่ือวันท่ี 22 และ 29 มิถุนายน 

2562 ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย 
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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 ร้อยละ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรม      2,417,000     2,005,000     1,591,000 79.35

อาหารครบวงจร 

20. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอม 89.41 1,937,000 1,525,000    1,111,000 72.85        ผลการด าเนินงาน

มะลิและอุตสาหกรรมอาหาร

1.พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 10 ผลิตภัณฑ์ 0 33 ผลิตภัณฑ์ 91.82 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดท าระบบคุณภาพ,ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูป

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 170 วันท างาน 100 วันท างาน  และด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เพ่ือสร้างจุดขายให้กับแบรนด์สินค้า

บรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดขาย ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 39 วันท างาน / 11 ผลิตภัณฑ์

2. พัฒนายกระดับความรู้บุคลากรในสถานประกอบการ 300 คน 0 261 คน 87.00 วันท างานสะสมรวมทั งสิ น 131 วันท างาน จากแผน 170 วันท างาน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว

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

โคขุนโพนยางค าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ จัดจ้าง บจก.สหไทย ศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธ์ุ  ลงนาม วันท่ี 24 ธ.ค.61  

 -จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางค า 90 ราย 107 ราย 118.88  - ส่งมอบงานงวดท่ี 1 แล้ว เม่ือวันท่ี 22 ม.ค.62 และเบิกจ่าย จ านวนเงิน 192,000 บาท

6 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 -ส่งมอบงานงวดท่ี 2 แล้ว เม่ือวันท่ี 21 มี.ค.62 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานฯ จ านวนเงิน 

288,000 บาท  (ส่งมอบงาน 6 ผลิตภัณฑ์ 6 บรรจุภัณฑ์)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

นโยบาย Agenda :  A2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (Entrepreneur 4.0)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

1.บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธ์ุ จ ากัด ได้ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ตอบสนองความต้องการของตลาด ของผู้ประกอบการจังหวัดสกลนครนครพนม และมุกดาหาร 

จ านวน 107 ราย ดังนี  

วันท่ี 8 ม.ค.62 ณ บจก.นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) จ.นครพนม จ านวน 31 คน

วันท่ี 9 ม.ค.62 ณ สหกรณ์การเลี ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด จ.สกลนคร  37 คน

วันท่ี 10 ม.ค.62 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด จ.มุกดาหาร จ านวน 39 คน 

2.จัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นชอบ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า 6 ชนิดๆ ละ 30 ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไม่น้อยกว่า 180 ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 6 แบบๆ ละ 30 บรรจุภัณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 180 บรรจุภัณฑ์ 

22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการ 116.88 3,662,400 3,250,400    2,453,800 75.49        ผลการด าเนินงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง สู่ศูนย์กลางแฟช่ัน  โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลได้มีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผ้าทออีสาน ดังนี 

ระดับภูมิภาคในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. การพัฒนาบุคลากรในหัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอ 400 คน 0 510 คน 127.50  - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มและผ้าทอพื นเมืองให้ได้รับ

เคร่ืองนุ่งห่ม การพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 4 ครั ง รวม 510 คน ได้แก่

• ครั งท่ี 1 จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้ประกอบการผ้าทอพื นเมืองเข้าร่วม 150 คน 
• ครั งท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้ประกอบการผ้าทอพื นเมืองเข้าร่วม 164 คน

• ครั งท่ี 3 จังหวัดสุรินทร์ : โดยมีผู้ประกอบการผ้าทอพื นเมืองเข้าร่วม 98 คน

• ครั งท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการผ้าทอพื นเมืองเข้าร่วม 98 คน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ือง 16 ผลิตภัณฑ์ 0 17 ผลิตภัณฑ์ 106.25  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มและผ้าทอด้วยการออกแบบเชิง

นุ่งห่มและผ้าทอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (High Value-added สร้างสรรค์บนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประสานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ด าเนินงานดังนี 

 Creation) 2.1 การให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สะสมรวม 12 Man-days

เพ่ือด าเนินการจัดท าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าไหมและผ้าฝ้าย ณ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร

นครราชสีมา และสุรินทร์ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการผ้าทอ 4 ราย ในแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางหรือพ่ีเลี ยงให้กับกลุ่มอ่ืนๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากสถาบันพัฒนาอุตสา-

หกรรมส่ิงทอ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เน่ืองจากไม่สามารถสอนการพัฒนาผ้าไหมให้กับ

ทุกๆ กลุ่มได้ เพราะข้อจ ากัดทางด้านเวลาและงบประมาณ ซ่ึงประกอบด้วย (1) กลุ่มผ้าไหม

มัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติโพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น (2) กลุ่มผ้าทอย้อมครามและแปรรูปบ้าน

ดอนยานาง จังหวัดสกลนคร (3) กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา (4)กลุ่มทอผ้า

ไหมมัดหม่ีและยกดอกสีธรรมชาติบ้านไทร จังหวัดสุรินทร์ 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2.2 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม-การออกแบบเชิงสร้างสรรค์บน
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้าย 6 ผลิตภัณฑ์ โดยการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์บนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบเรียบง่ายเป็นสากล ในรูปแบบลวดลาย
ใหม่ทั งหมด และใช้คู่สีในท้องถ่ินและใช้กระบวนการย้อมแบบธรรมชาติ และน าไปเพ่ิมมูลค่า
ด้วยการะบวนการทางเทคโนโลยีส่ิงทอ จ านวน 4 collection ดังนี 
1) collection I : ขอนแก่น KHON KAEN ช่ือแนวคิดการออกแบบ : ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 จักสานกระติบข้าวเหนียว “E-San San-Jai”
2) collection II : สกลนคร SAKON NAKHON ช่ือแนวคิดการออกแบบ : จังหวะสีสัน
วัฒนธรรมผ้าย้อมคราม “The Rhythm of Indigo Blue”
3) collection III : นครราชสีมา NAKHON RATCHASIMA ช่ือแนวคิดการออกแบบ :
 ประณีตศิลป์ ศิลปะการร้อยมาลัย “Floral Weaving Artistry”
4) collection IV:สุรินทร์ SURIN ช่ือแนวคิดการออกแบบ:มนต์เสน่ห์นางอัปสรา ปราสาทศีรขรภูมิ 
“The Mystical Beauty of Apsaras, Sikhoraphum”ทั งนี เพ่ือเตรียมตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์
เสื อผ้าและเคร่ืองแต่งกายในขั นตอนการออกแบบ โดยแฟช่ันดีไซน์เนอร์ต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 11,000,000 8,690,000 6,506,100 74.87

23.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 150.15 5,200,000 4,108,000    2,979,500 72.53        ผลการด าเนินงาน

ฮาลาลในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมท่ี 1 :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้ 15 31 128.00 ลงพื นท่ีเข้าส ารวจความพร้อมสถานประกอบการ และเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

มีความหลากหลาย การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 โรงงาน จากแผน 15 โรงงาน เข้าให้ค าปรึกษาแนะน า

พร้อมในการท าธุรกิจ การปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 240 วันท างาน 240 วันท างาน แก่ผู้ประกอบการเดือนเมษายน จ านวน 22 วันท างาน คิดเป็นร้อยละ 9.16  เทียบกับแผนทั งปี

ให้น่าสนใจและสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค รวมผลวันท างานสะสมรวมทั งสิ น 157 วันท างาน จากแผน 240 วันท างาน คิดเป็นร้อยละ 65.41 

ทั งในและต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 : เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหาร 40/100 43 กิจการ 171.75  - ลงพื นท่ีเข้าส ารวจความพร้อมสถานประกอบการ และเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

ฮาลาล และร้านอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักการ กิจการ/คน 236คน ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 โรงงาน จากแผน 40 โรงงาน                                                         

ศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยการเข้าให้  - เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ค าปรึกษาเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 43 โรงงาน จากแผน 40 โรงงาน ณ เดือนเมษายน จ านวน 42 วันท างาน

การผลิตสินค้าอาหารฮาลาลตามหลักศาสนา รวมทั ง  คิดเป็นร้อยละ 18 เทียบกับแผนทั งปี

การพัฒนาการจัดการภายในองค์กรการวิเคราะห์บัญชีต้นทุน รวมผลวันท างานสะสมรวมทั งสิ น 156  วันท างาน จากแผน 240 วันท างาน
 คิดเป็นร้อยละ 65.41 เทียบกับแผนทั งปี
 - 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 ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 280.50 5,800,000 4,582,000    3,526,600 76.97 ผลการด าเนินงาน

แปรรูปในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เดือนพฤษภาคม 62

กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการแปรรูป 50 โรงงาน 103 โรงงาน 266.66  จ านวน 45 วันท างาน จ านวน 53 โรงงาน จากแผน 50 โรงงาน 

การเกษตรเชิงลึกในพื นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ 350 210 วันท างานสะสมรวมทั งสิ น 225 วันท างาน จากแผนรวมทั งปี 350 วันท างาน

การรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง วันท างาน วันท างาน ปัญหา/อุปสรรค

เช่น HACCP อย. GMP ISO 9000 เป็นต้น เหตุการณ์ความไม่สงบในพื นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ีเกิดขึ นเป็นระยะท าให้บางช่วงไม่สามารถ

เข้าท างานตามแผนท่ีวางไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

ในช่วงเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปฏิบัติศาสนกิจจึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มท่ี

แผนการด าเนินงาน

เดือนมิถุนายน 2562เตรียมเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 40 วันท างาน
หมายเหตุ:ร้อยละค านวณจากวันท างาน

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ 10ผลิตภัณฑ์ 22 295.00 เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เดือนพฤษภาคม 62 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เป็นอาหารพร้อมรับประทาน 100  ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 วันท างาน  11 โรงงาน จากแผน 10 โรงงาน 

การยืดอายุ การเก็บรักษา การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร วันท างาน 75 วันท างานสะสมรวมทั งสิ น 89 วันท างาน จากแผนรวมทั งปี 100 วันท างาน

กับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น วันท างาน ปัญหาและอุปสรรค

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ีเกิดขึ นเป็นระยะท าให้บางช่วงไม่สามารถ

เข้าท างานตามแผนท่ีวางไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

ในช่วงเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปฏิบัติศาสนกิจจึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มท่ี

แผนการด าเนินงาน

เดือนมิถุนายน 2562เตรียมเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 10 วันท างาน
หมายเหตุ:ร้อยละค านวณจากวันท างาน
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

25. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟช่ัน 70.20 2,596,800 2,375,100 2,043,800 86.05        ผลการด าเนินงาน

ด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนท่ี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

จังหวัดชายแดนใต้ และแฟช่ัน ดังนี 

1.1 จ้างท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ 4 เดือน 4 เดือน 100.00  ลงให้ค าปรึกษาเชิงลึกในพื นท่ีจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในเดือนมกราคม - มีนาคม

 2562 โดยมีท่ีรับผิดชอบดังนี  กลุ่มเก๋บาติก  กลุ่มตัดเย็บเสื อผ้าสตรีสะเตงนอก จ.ยะลา และ

กลุ่มปักผ้าด้วยมิอบ้านลาเวง จ.นราธิวาส กลุ่มรายาบาติก กลุ่ม Barahomme Bazaar และ

กลุ่มกัทลีกาบกล้วย จ.ปัตตานี บ้านบาติก กลุ่มบาโง และกลุ่ม Saloma Patek จ.นราธิวาส

 ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าและแก้ไขการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1.2 ด าเนินการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยก าหนดกลุ่มสินค้า 30 ผลิตภัณฑ์ 15 ผลิตภัณฑ์ 50.00  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้สอดรับกับคู่ค้า จ านวน 100แผ่น(กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) และเชิญเจ้าหน้าท่ี

ในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน และการท่องเท่ียวและกีฬา ในจังหวัดพื นท่ี รวมทั งผู้ประกอบ

การในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และส่ือมวลชนเข้าร่วมงาน ในวันท่ี 30 ต.ค. 61 

ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 85 คน โดยมีภาพข่าวประชาสัมพันธ์

1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 200 คน 202 คน 101.00 1. จัดอบรมปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นการน าเศษผ้ามาประดิษฐ์และ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ เม่ือวันพุธท่ี 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 

มีผู้เข้าอบรมทั งสิ น 52 คน 

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสร้างแพทเทิรน์เสื อผ้า” เม่ือวันท่ี 23-24 มกราคม 2562

 ณ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีคนเข้าอบรมจ านวน  47 คน

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กระเป๋า Square Bag ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี  มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 42 คน 

4.จัดอบรมเร่ืองการตลาดและการออกแบบ Co-Creation : Cultural Tourism วันท่ี 30-31 

ต.ค. 61 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี

1.4 จัดท าหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ 300 เล่ม ในการจัดท าหนังสือ Look book ได้ด าเนินการในส่วนของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั ง 

45 ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในการถ่ายภาพได้มีการจัดหานางแบบ 2 คน

 และนายแบบ 1 คน เช่าสตูดิโอ ช่างภาพ เป็นต้น ในส่วนของรูปแบบหนังสือ ได้ก าหนดไซส์ A5 

พิมพ์ 4สี ซ่ึงอยู่ในขั นตอนของการออกแบบแก้ไขจัดวางรูปแบบเล่มให้สวยงาม ซ่ึงคาดว่าจะจัดพิมพ์

แล้วเสร็จภายในสิ นเดือนมิถุนายนนี 

1.5 สัมมนาเสรุปผลโครงการ 1 ครั ง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

26. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ 55.08 3,960,900     3,960,900    2,440,592 61.62        ผลการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

กิจกรรมท่ี 1 : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย

เกษตรแปรรูป และอาหาร เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม

 (Food Startup and Open Innovation Training)

1.1 จัดกิจกรรมประชุมคณะท างานฯ และเผยแพร่ 3 ครั ง 3 ครั ง 100.00        - จัดประชุมคณะท างานฯ เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท๊อปแลนด์

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จังหวัดพิษณุโลก แต่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเน่ืองจากบริษัทท่ีปรึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการประชุมในครั งนี 

1.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็น 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

กิจกรรมท่ี 2 : ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 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 100.00       ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมเปิดรับและคัดเลือก

เปิดรับและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนารายณ์

 ชั น 3 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

2.2 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 18 ผลิตภัณฑ์

อาหารด้วยนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์

2.3 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลาก เพ่ือสร้างมูลค่า 18 ผลิตภัณฑ์

เพ่ิมในผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และอาหารพร้อมต้นแบบ

บรรจุภัณฑ์/ฉลาก จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์

2.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพ 18 ราย

มาตรฐาน 18 รายๆ ละ 20,000 บาท = 360,000 บาท

2.5 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธ์การขับเคล่ือนการตลาด 18 ราย

ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและเช่ือมโยงการตลาด  

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารพื นท่ี

ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley to Smart

 Industry 4.0)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3.1 จัดประชุมสรุปให้คณะท างานฯและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 1 ครั ง

ทราบในการจัดท าโครงการฯ  1 ครั ง

3.2 จัดท าสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินโครงการ 1 ครั ง

เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะใน อุตสาหกรรมอาหาร

พื นท่ีภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley to 

Smart Industry 4.0) 

กิจกรรมท่ี 4 : ค่าบริหารโครงการฯ  9 จังหวัดๆ ละ 9 จังหวัด

25,000 บาท เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการและการติดต่อประสานงานร่วมทั งบริหารงาน

 โครงการฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

27. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 68.39        5,935,200     4,655,200    2,542,500 54.62        ผลการด าเนินงาน

และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  - จ้างบริษัท อี เอส โกลบอล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินงาน สัญญาจ้างเร่ิมตั งแต่วันท่ี 24 ธ.ค.2561

กิจกรรม :ท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสา- ถึงวันท่ี 20 ส.ค.2562 ระยะเวลา 240 วัน ก าหนดส่งงานงวด 1 วันท่ี 6 ก.พ.62 

หกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้มี จ านวน 2,542,500 บาทงวด 2 วันท่ี 21 มิ.ย.2562 จ านวน 1,412,500 บาท           

ความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน งวด 3 วันท่ี 20 ส.ค.2562 จ านวน 1,695,000 บาท โดยเบิกเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว

1. สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 600 คน 631 คน 105.17        - ผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดสัมมนา ไปแล้ว จ านวน 5 ครั ง

ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

การเพ่ิมผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั ง

การจัดการสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. การให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการเพ่ิมผลิตภาพด้าน 16 ราย 16 ราย 100.00       เดือนมิถุนายน

คุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิตกระบวนการผลิต การลด ผู้รับจ้างให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื นท่ี 8 จังหวัด รวม 16 ราย เก่ียวกับการ

ต้นทุน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาห- เพ่ิมผลิตภาพด้านมาตรฐานการผลิต ด้านกระบวนการผลิต ด้านการลดต้นทุน การอบรม

กรรมแปรรูปการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ ระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมทั งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มูลค่าทางธุรกิจรวมทั งอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ค าแนะน าเร่ืองบรรจุภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์  

การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (ภาคปฏิบัติ) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 2 ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดท าบรรจุภัณฑ์ด้วย 16 ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานในงวดท่ี 3 คือ

นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและ 1.การจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั ง 16 ราย                                             

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 2. การจัดท าฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ก่อนการด าเนินงานและหลังจากได้รับการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีมูลค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และสรุปผลการด าเนินโครงการ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 6 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 11,188,400    8,293,400    2,586,883    31.19

28. ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 50.50        9,459,400     7,077,000    2,583,878 36.51        ผลการด าเนินงาน

และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพ้ืนท่ีภาคกลาง

1. กิจกรรม :  ท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ 34 ผลิตภัณฑ์ 0 ผลิตภัณฑ์ 50.50         1. วันท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษัท อีเอส โกลบอล จ ากัด ได้ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาฯ 

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้ 200คน 101 คน งวดท่ี 1 ภายในวันท่ี 26 เม.ย.62 ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,430,000 บาท 

มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน งวดท่ี 2 ภายในวันท่ี15 มิ.ย. 62  ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 40 เป็นเงิน 3,240,000 บาท 

งวดท่ี 3 ภายในวันท่ี 4 ส.ค. 62  ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,403,000 บาท 

เงินประกันสัญญา 405,000 บาท

2.วันท่ี 28 มีนาคม 2562 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายใน

การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื นท่ี

ภาคกลาง  ในวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องก่ิงดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

จ านวน ผู้เข้าร่วม 101 คน 

2. กิจกรรมบริหาร และติดตามโครงการ 1.ค่าเดินทางและน  ามันเชื อเพลิง สอจ./ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของ อสจ.

2.เป็นค่าจัดประชุม การพิจารณาการจ้างท่ีปรึกษา 

29. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 1,729,000     1,216,400    3,005          0.25         ผลการด าเนินงาน

จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด(3R) 

ในพ้ืนท่ีภาคกลาง

กิจกรรมท่ี 1 : จัดจ้างท่ีปรึกษา ด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2-4 1 ราย

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการ 3Rs 200 คน

 ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมกับคัดเลือก

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมปรึกษาแนะน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 10 ผลิตภัณฑ์

ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต และน ามาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมท่ี 4 : จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ครั ง

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจาก

กระบวนการผลิต

กิจกรรมท่ี 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 ร้อยละ

30. ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 50 3,456,900     3,366,900    1,142,311    33.93 ผลการด าเนินงาน

(Eco Center) ระดับจังหวัด เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 1. การจัดประชุมคณะท างานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กิจกรรมท่ี 1 : การขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 3 งวด 3 งวด 3 งวด 100.00       3,000,000      16 พื นท่ี เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เชิงนิวศ ระดับจังหวัด  1.1.จังหวัดสระบุรี ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ/ ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท
 1.2.จังหวัดปทุมธานี ต าบลบางกระด่ี ต าบลลาดหลุมแก้ว 1.3.จังหวัดอยุธยา
 (กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื นท่ีประกอบการท่าเรือ อ าเภอนครหลวง) 
1.4.จังหวัดนครปฐม (พื นท่ีผังเมืองรวบอ้อมใหญ่) 1.5.จังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มโรงงานฟอกย้อม 
ต.อ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 1.6.จังหวัดราชบุรี (พื นท่ีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา
เทศบาลต าบลเบิกไพร และองค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง 
1.7.จังหวัดสมุทรปราการ (พื นท่ีเทศบาลต าบลบางปู) 1.8.จังหวัดฉะเชิงเทรา (กลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตตี  อ าเภอแปลงยาว) 1.9.จังหวัดปราจีนบุรี (พื นท่ีสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 1.10.จังหวัดชลบุรี (พื นท่ีเขตนครบาลแหลมฉบังและเทศบาลเจ้าพระยา
สุรศักด์ิ) 1.11.จังหวัดระยอง พื นท่ี IRPC และเขตควบคุมมลพิษ 1.12.จังหวัดขอนแก่น(อ าเภอน  าพอง)
1.13.จังหวัดนครราชสีมา พื นท่ีอ าเภอสีคิ ว 1.14.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต าบลท่าโรงช้าง ต าบลท่า
สะท้อน 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)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

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

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3.กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐทั งระดับจังหวัด และท้องถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน
และสถาบันศึกษา ในพื นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 

ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินเร่ือง การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื นท่ีมีจ านวนหลาย

โครงการจากหลายหน่วยงานรับผิดชอบท าให้ไม่สามารถบูรณาการท างานร่วมกันเป็นภาระให้กับ

พื นท่ี และท าให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจน

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าบริหารโครงการ 1 จังหวัด 96,000           - เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 1.ค่าใช้จ่ายในการประสานงานอ านวยการ 2.จัดสรรงบประมาณให้ 

สอจ. เพ่ือเป็นค่าบริหารการด าเนินงานในพื นท่ี

กิจกรรมท่ี 3 :  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 360,000.00      - เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ด าเนินการจัดท าข้อมูลและประสานงาน

31.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวการจัด 1,748,600     1,619,100    444,000       27.42 ผลการด าเนินงาน

ท าแนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection 1. ทบทวนวิธีการด าเนินการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวเพ่ือการจัดท าแนวกันชน (Buffer Zone) อุตสาหกรรม                 2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพื นท่ีสีเขียวและแนวป้องกันระหว่างเขตอุตสาหกรรมและชุมชน

 Strip) ในพ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และหลักเกณฑ์การก าหนดแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ระหว่างชุมชนและ

กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจพื นท่ีสีเขียว และแนวป้องกันหรือ โรงงานอุตสาหกรรม

แนวกันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมและชุมชน และก าหนด 2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพื นท่ีสีเขียวและแนวป้องกันระหว่างเขตอุตสาหกรรม

พื นท่ีท่ีควรมีการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวทั งภายในเขตอุตสาหกรรม และชุมชน

และแนวพื นท่ีแนวป้องกันหรือแนวกันชน

กิจกรรมท่ี 2 : ทบทวน  และรวบรวมข้อมูลวิธีการและผล  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

การด าเนินการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว  การก าหนดแนวป้องกัน

มลพิษ (Protection Strip)  ท่ีเหมาะสมตามตามประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง ฯลฯ

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดท าพื นท่ีสีเขียว แนวป้องกัน (Protection Strip) ท่ีเหมาะ

สมตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง ฯลฯ

กิจกรรมท่ี 4 : ค่าบริหารโครงการ  - ค่าจัดประชุม คณะกรรมการฯ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตท่ีลดอัตราการเกิด 20 โรงงาน 20 โรงงาน 20 โรงงาน 100.00      4,735,100     3,314,600    3,145,450    94.90 ผลการด าเนินงาน

ก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า 1. 26 พ.ย.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาฯ 

กิจกรรม จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือด าเนินกิจกรรม ดังนี งวดท่ี 1 วันท่ี 25 ม.ค.62 จ านวนเงิน 1,419,000 บาท

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว งวดท่ี 2 วันท่ี25 พ.ค.62 จ านวนเงิน 1,892,000 บาทง วดท่ี 3 

2. จัดประชุมผู้ประกอบการ วันท่ี 24 ก.ค.62 จ านวนเงิน 1,419,000 บาท

3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงาน 2.โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการทั งสิ น 21 โรงงาน ได้แก่

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของโรงงาน 1.บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ ากัด 2.บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลย่ี คอมโพเน้นท์ จ ากัด 

5. ด าเนินการทวนสอบการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ 3.บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 4.บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด 5.บริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็ซ์) 

   เรือนกระจกของ จ ากัด 6.บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด 7.บริษัท สงค์ทิพย์ ไทย ลาเท็คซ์ จ ากัด 

6. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 8.บริษัท ไฮเคลียร์ โพรดักส์ จ ากัด 9.บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จ ากัด 10.บริษัท โชคชัยพิบูล จ ากัด 

7. จัดสัมมนาการด าเนินโครงการ 11.บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 12.บริษัท จีเทค แมททีเรียล จ ากัด13.บริษัท ฮิตาชิ 

8. สรุปผลการด าเนินโครงการ คอนซูเมอร์โปรดักส์ ประเทศไทย จ ากัด 14.บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (ฃมหาชน)       

15.บริษัท ที ซีเคียว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 16.บริษัท แลคตาซอย จ ากัด 

17.บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 18.บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

19.บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ ากัด 20. บริษัท เชาว์สตีล จ ากัด

3. เจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในนามท่ีปรึกษาโครงการฯ 

เข้าด าเนินการส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บฐานข้อมูลของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

และจัดท าแผนหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน
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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 ร้อยละ

33. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและ 12,944,300    11,754,000   10,047,043   85.48

บุคลากร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์

33.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือการ 50.00        538,600 512,600       303,640 59.24       ผลการด าเนินงาน

ปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั ง 1 ครั ง 100.00        - ด าเนินจัดสัมมนา การพัฒนาความรู้เก่ียวกับด้านกฎหมาย และการเสริมสร้างจิตส านึกในการ

การพัฒนาความรู้เก่ียวกับด้านกฎหมาย และการเสริมสร้าง ปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

จิตส านึกในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและ  โรงแรม เซนโมราคา จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

เจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั ง

การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในทาง

อาญาของผู้แทนนิติบุคคล และการเสริมสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีใน สปอ.

33.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 56.59         500,000        480000 260,930 54.36       ผลการด าเนินงาน

การเงินการคลัง ของ สปอ.

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 182 คน 103 คน 56.59          - จัดสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื อจัดจ้างอย่างมืออาชีพของส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับแต่งตั งให้เป็น

งานนโยบาย เจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 31 คน 

ส่วนภูมิภาค 72 คน ระหว่างวันท่ี 23-25 ธ.ค.61 ณ โรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

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

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

33.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมิน 300,000        284,000       -             -          

ความเส่ียงกับการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียง 60 คน -            -            -             - ยังไม่ได้ด าเนินการ

กับการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

งานนโยบาย

33.4 ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4.0 57.29        9,855,700     9,116,400    8,527,479    93.54       

ด้านก าลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1  : การจัดท าแบบแผนด้านการบริหารและ 40 คน 80 คน 200            - เดือนเมษายน  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 - 24 เม.ย. 62 ณ รร.รอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ                                                                                        เดือนพฤษภาคม 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนา

 ณ รร.รอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ครั งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 23 -24 เม.ย.62

ใช้งบประมาณ 82,628 บาท ครั งท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 28-29 พ.ค. 62 ใช้งบประมาณ 90,700 บาท                                                                                             

 - เดือนมิถุนายน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

 ครั งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

ใช้งบประมาณ 72,801 บาท /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร ครั งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล
ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

ใช้งบประมาณ 90,700 บาท

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม503 คน 514 คน 102.19 1. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2562 อบรมระหว่าง

วันท่ี 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 1 คน ใช้งบประมาณ 9,900 บาท 4.หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจอย่างสง่างาม

สู่ความเป็นเลิศ อบรมระหว่างวันท่ี 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กลุ่มเป้าหมาย 1 คน ใช้งบประมาณ 3,750 บาท

1. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น 50 คน 50 คน 100.00  - หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น เข้าร่วม 50 คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี 

28 ต.ค.-15 พ.ย. 61 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

2. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง 60 คน 60 คน 100.00 4.หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 21 อบรมระหว่างวันท่ี

 7 มิถุนายน - 17 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มเป้าหมาย 1 คน

 ใช้งบประมาณ 69,000 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง 40 คน 40 คน 100.00  - หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง ช่วงท่ี 1 ด าเนินการจัดอบรมระหว่างวันท่ี 7 - 

18 ม.ค. 2562  ช่วงท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 6 -16 ก.พ. 62 ช่วงท่ี 3 เม่ือวันท่ี 4 - 15 มีนาคม 62

 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เข้าร่วม 40 คน  

4. หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 40 คน 40 คน 100.00  - หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วม 40 คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี 5-9 พ.ย. 61 

ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

5.หลักสูตรแนวทางปฏิบัติด้านเหมืองแร่อย่างโปร่งใส 40 คน 40 คน 100.00  หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานด้านเหมืองแร่อย่างโปร่งใส เข้าร่วม 40 คน จัดอบรมเมือวันท่ี 

11-14 ธ.ค.61 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

6. หลักสูตรรอบรู้เร่ืองโรงงาน 4.0 40 คน 40 คน 100.00        - หลักสูตรรอบรู้เร่ืองโรงงาน 4.0 เข้าร่วม 40 คน จัดอบรมเม่ือวันท่ี 16-19 ต.ค.61 

ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

7.หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด 25 คน 25 คน 100.00       เดือนเมษายน 2.7 หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด ช่วงท่ี 2 ด าเนินการจัด

อบรมเม่ือวันท่ี 22-26 เม.ย. 62 ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ /2.8 กิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการ

เกษียณอายุ การเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ "อยู่กับตัวเอง รู้ตน รู้คน และรู้ความคิด เม่ือวันท่ี 

18 - 22 มี.ค. 62 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน จ.สระบุรี กลุ่มเป้าหมาย 3 คน ใช้งบประมาณ 

28,800 บาท / จ้างเหมาบริการ 1 คน 12,466.67 บาท                                               

เดือนพฤษภาคม หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 25 คน 

จัดอบรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ช่วงท่ี 1 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 18-22 มี.ค. 62 

ใช้งบประมาณ 183,062 บาท ช่วงท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 22 - 26 เม.ย. 62 ใช้งบประมาณ 

185,525 บาท ช่วงท่ี 3 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 27-31 พ.ค. 62 ใช้งบประมาณ 138,300 บาท/ 

จ้างเหมาบริการ 1 คน  13,000 บาท                                                                                                                                                    เดือนมิถุนายน 1. หลักสูตรเตรียม อสจ. ช่วงท่ี 3 อบรมเม่ือวันท่ี 27 - 31 พ.ค. 62 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ใช้งบประมาณ 115,900 บาท /ชาวงท่ี 4 อบรมเม่ือวันท่ี 10 - 14 มิ.ย. 62 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ใช้งบประมาณ 212,000 บาท

2.หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณ กลุ่มเป้าหมาย 5 คน รายละเอียด ดังนี  2.1 หลักสูตร 

การเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ "อยู่กับตัวเอง รู้ตน รู้คน และรู้ความคิด เม่ือวันท่ี 11 - 15 มีนาคม 

และวันท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน จ.สระบุรี 2.2หลักสูตร "Retire

 & Restart" กับการค้นพบครั งใหม่หลังวัยเกษียณ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมเวลา จ.ราชบุรี 2.3หลักสูตรการสร้างความสุข...เสริมความม่ันคง วัยเกษียณด้วยโปรแกรม 

การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือความม่ันคงให้กับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมิปัญญาไทย 

เม่ือวันท่ี 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก 

และศูนย์อภัยภูเบศร เดย์สปา จ.ปราจีนบุรี รวมใช้งบประมาณ 48,500 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

8. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนาทักษะ 17 คน 17 คน 100.00       1.หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication Course: OCC)
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน อบรมระหว่างวันท่ี 19 พ.ย.- 14 ธ.ค. 61 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการและประเทศสิงคโปร์
2.หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เข้าร่วม 2 คน อบรมระหว่างเดือน ธ.ค.61 -เม.ย. 62
 ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) เข้าร่วม 1 คน อบรมระหว่างวันท่ี 
21 ม.ค. -3 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
4.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 2 หลักสูตร จัดโดยสถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน (English for
 Work) อบรมระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วม 7 คน 2) หลักสูตรการ
เขียนภาษาอังกฤษส าส าหรับการท างาน (Writing in the Workplace) อบรมระหว่างวันท่ี 
30 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วม 2 คน 

9. หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี
- รุ่นท่ี 12 65 คน 111 คน 170.77        หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 ด าเนินการจัดอบรมระหว่างวันท่ี 23 - 31 ม.ค. 2562 

ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เข้าร่วม 111 คน

- รุ่นท่ี 13 65 คน
10. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
- รุ่นท่ี 7 30 คน 7 คน  - หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นท่ี 7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ด าเนินการจัดอบรมเม่ือ

วันท่ี 22 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม อก.2 ชั น 3 อาคาร สปอ. 
ปัญหาอุปสรรค  จ านวนกลุ่มเป้าหมายขึ นกับการบรรจุข้าราชการใหม่ของ สปอ.

- รุ่นท่ี 8 30 คน จึงไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตั งไว้จ านวน 1 คน

-จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 คน 1 คน
 -งานด้านนโยบาย
33.5 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมิน 50.00        1,000,000     734,000       603,303 82.19

ผลภาคราชการ
1.1 ค่าตอบแทน ค.ต.ป. 12 ครั ง 12             9.00           75.00         696,000.00     เดือนเมษายน ค่าตอบแทน ค.ต.ป.อก. 7 ท่าน จ านวน 58,000 บาท ประกอบด้วย

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
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท
7. นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท
เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ค่าตอบแทน ค.ต.ป.อก. 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอาทิตย์  วุฒิคะโร ประธานกรรมการ จ านวน 10,000 บาท
2. นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ จ านวน 8,000 บาท
3. นายพงษ์เทพ จารุอ าพรพรรณ กรรมการ จ านวน 8,000 บาท
4. นายหทัย อู่ไทย กรรมการ จ านวน 8,000 บาท                                      
5. นายจุลพงษ์ ทวีศรี กรรมการและเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท
6. นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 8,000 บาท

1.2 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 4 ครั ง 4               1.00           25.00         86,000          ค่าอาหารว่างประชุม ค.ต.ป.อก. วันท่ี 22 และ 24 เมษายน 2562

1.3 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 ราย 1 ราย 1               1.00           100.00       168,000         จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ราย คือ นางสาวปณิดา สุวรรณ 

1.4 วงเงินส ารอง 50,000          

33.6 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะ 100.00      500,000        391,000       351,690 89.95       

ตรวจสอบภายใน

1.1 การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 30ราย 30             30.00         100.00       139,000          - 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       360,000         จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นายเกรียงศักด์ิ อ านวยพล  

2. นายอภิสิทธ์ิ แสงสุวรรณ  เดือนเมษายน จ านวน  27,500 บาท           

 เดือนพฤษภาคม จ านวน  27,066.67 บาท    เดือนมิถุนายน จ านวน 27566.67 บาท

1.3 วงเงินส ารอง 25,000          

33.7 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน -            250,000        236,000       -             -           ยังไม่ได้ด าเนินการ

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเฝ้าระวังแผน 60 คน

รับมือต่อสภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของหน่วยงานในสังกัด สปอ. ประจ าปี 2562
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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 ร้อยละ

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,332,500     3,271,200    1,609,098    49.19
34. ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตส านึก 116.25 1,532,500     1,485,200    647,222       43.58 ผลการด าเนินงาน

ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต
1.การจัดสัมมนาเพ่ือสร้าง จิตส านึกค่านิยมความ 200 คน 315 157.50 1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซ่ือสัตย์สุจริต 4 ครั ง หรือประพฤติมิชอบ ส าหรับผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี 23 - 24 ตุลาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั น 3  โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค  กรุงเทพฯ จ านวน 175 คน
2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าคู่มือป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน" (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  95  คน
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าคู่มือป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันท่ี 27 - 28 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมโกเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  50  คน

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการ 1.ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ของคนขับรถ (จ.ราชบุรี)  2. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
35. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 110.44       1,800,000     1,786,000    961,876       53.86 ผลการด าเนินงาน

1. การจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้/กลไกการป้องกัน 250.00       543.00       217.20       1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคล่ือนแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตของ สปอ. รุ่นท่ี 1

การทุจริต ระหว่างวันท่ี 3 - 5 มิถุนายน 2562 และ รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน  า กรุงเทพฯ  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 215 คน     
2. โอนจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ ศปท.อก ให้ สอจ. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการ  - ค่าเดินทางไปราชการของ รปอ.นิสากรฯ ระหว่างวันท่ี 23 - 24 ธค.2561 ณ รร.เรือรัษฎา จ.ตรัง

3. จัดสรรให้ สอจ. 76 จังหวัด 1 ครั ง 1.00           1.00           100.00        - โอนจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ ศปท.อก. ให้ สอจ. 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

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

  

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงุทน 2 2 (2) 2 2.3 P  - 3,202,000       2,135,600        1,360,400       63.70

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม 57,841,300     39,549,273      25,129,733      63.54      

    2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสู่สีเขียว (Green Industry : GI 6 ภาค) 2 2 (2) 3 3.5 P  - 37,719,100     23,449,138      14,729,783      62.82      

    2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี 2 2 (2) 1 1.2 P  - 11,000,000     9,259,800        5,819,000       62.84      

อุตสาหกรรม

    2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (2) 1 1.2 P  - 6,000,000       4,252,500        2,875,500       67.62      

    2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะท างาน 2 2 (2) 1 1.2 P  - 3,122,200       2,587,835        1,705,450       65.90      

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 3 3.1 P  - 2,430,500       1,640,500        675,500          41.18      

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 3 3.1 P  - 3,933,100       3,339,750        2,253,875       67.49      

5. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.2 P  - 7,000,000       5,618,900        3,703,000       65.90      

6. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 2 2 (2) 3 3.1 P  - 42,953,200     34,025,500      4,530,000       0            

    งบลงทุน 4 รายการ

    6.1 ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัดสูง  6,600,000       6,600,000        -                -          

    6.2 รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ 7,800,000       7,800,000        -                -          

    6.3 ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ  15,152,500     9,091,700        4,530,000       0            

    6.4 ก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 13,400,700     10,533,800      -                -          

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2 2 (7) 2 2.1 P  - 12,627,400     9,852,017        6,320,722       64.16      

8. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ ดูแล แบบดิจิทัล บนฐาน 2 2 (12) 2 2.2 P  - 26,745,600     16,359,579      6,357,851       38.86      

ข้อมูลหน่ึงเดียว  งบลงทุน 4 รายการ

    8.1 ระบบการท านิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรออนไลน์ 4,276,400       2,753,100        983,250          35.71      

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 9 เดือน งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือนรายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 9 เดือน งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

    8.2 ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ 6,892,000       3,485,479        1,816,376       52.11      

    8.3 ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ 7,226,700       4,275,600        712,600          16.67      

    8.4 ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 8,350,500       5,845,400        2,845,625       48.68      

9. โครงการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงานภายในประเทศและสัมมนาภายนอกส าหรับ 2 2 (18) P  - 1,719,500       1,719,500        2,010,851       116.94     

เจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่าย ฯลฯ

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 5 (4) 3 3.2 P  - 37,529,600     23,394,241      15,902,545      67.98      

11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5 5 (4) 3 3.3 P  - 3,164,400       1,980,000        1,342,500       67.80      

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

12. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 5 5 (4) 3 3.3 P  - 4,834,400       3,421,040        2,054,920       60.07      

ภาคอุตสาหกรรม

13.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 5 5 (4) 3 3.3 P  - 2,821,700       1,679,600        754,800          44.94      

14. โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 5 5 (4) 3 3.3 P  - 12,771,300     8,940,000        5,880,000       65.77      

15. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 5 5 (4) 3 3.3 P  - 4,768,700       2,937,000        1,991,375       67.80      

รวมท้ังส้ิน 224,342,700  156,592,499   80,268,071    51.26     
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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 ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ 3 พ้ืนท่ี - - - 3,202,000        2,135,600 1,360,400 63.70 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือรองรับการลงุทน - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

และพิจิตร เพ่ือประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

- อยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของจังหวัดท่ีมี'ความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการใข้พ้ืนท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยจัดท าเป็นเล่มจ านวน 20 เล่ม/จังหวัด

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน 

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 :  A 3.การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ( Factory 4.0 & Sustainable Development)

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                      3.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม    57,841,300    39,549,273    25,129,733         63.54

   และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

   2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสู่สีเขียว 37,719,100   23,449,138   14,729,783   62.82        

(Green Industry : GI 6 ภาค)

    2.1.1  โครงการศึกษาศักยภาพการลดปริมาณน้ า 15 โรงงาน - - - 3,000,000     2,486,625 1,275,375 51.29 ผลการด าเนินงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม 2,850,000 - คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 17 โรง เป้าหมาย 15 โรง 

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินแนวทางการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

- น าเสนอให้โรงงานพิจารณาน าไปด าเนินการจริง อย่างน้อย 1 แนวทาง

    2.1.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 20 โรงงาน - - - 4,000,000     3,477,000     2,346,500     67.49 ผลการด าเนินงาน 

ระดับรายสาขา  3,800,000    - ด าเนินการน า CT Option ท่ีคัดเลือกไปสู่การปฏิบัติใช้จริงในโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 22 โรง

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 5 ให้ค าแนะน าปรึกษา

- อยู่ระหว่างประเมินผลความคุ้มค่าของการน า CT Option ท่ีคัดเลือกไปสู่การปฏิบัติ

    2.1.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงาน 30 โรงงาน - - - 5,500,000     4,558,813     2,338,187.50 51.29 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม - ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าสายหลัก คร้ังท่ี 1 - คร้ังท่ี 4 จ านวน 31 โรงงาน

- อยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 5 เพ่ือตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการจัดท าระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ลงพ้ืนท่ีแล้ว 20 โรงงงาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

                 5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

  

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี

สมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.....

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

    2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ผปก. 500 - - - 6,000,000     4,689,500     3,248,750     69.28 ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จนท. 100 5,650,000    - อยู่ระหว่างเผยแพร่โฆษณาสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ผ่านทางส่ือโฆษณา (OHM) 

คน จ านวน 60 วัน ทางส่ือวิทยุ คร้ังละ 30 วินาที จ านวน 60 คร้ัง

- จัดท าจุลสาร Green Industry จ านวน 3,000 เล่ม

- ก าหนดการฝึกอบรมการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ในวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562

 จ.สมุทรสงคราม

    2.1.5 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 120 โรงงาน -            -            -            2,800,000     1,495,000     -              -            ผลการด าเนินงาน

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

GI ระดับ 2 จ านวน     โรง

GI ระดับ 3 จ านวน     โรง

GI ระดับ 4 จ านวน     โรง

-อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการแล้ว 80 โรง

    2.1.6 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 90 โรงงาน - - - 2,800,000     1,495,000 721,500 48.26 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 2 ภาคเหนือ 2,600,000 - โรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 95 โรง แบ่งเป็น

GI ระดับ 2 จ านวน 76 โรง

GI ระดับ 3 จ านวน  5 โรง

GI ระดับ 4 จ านวน 14 โรง

- ลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 95 โรง

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2 ตรวจติดตามผลฯ

    2.1.7 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 90 โรงงาน - - - 2,800,000     1,495,000 721,500       48.26        ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 3 2,600,000 - อยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉียงเหนือจ านวน 20 จังหวัด เป้าหมาย 90 โรงงานคัดเลือกได้แล้ว 70 โรงงาน

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการแล้ว 57 โรงงาน

    2..18 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 โรงงาน - - - 2,800,000     1,495,000 721,500       48.26        ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 4 2,600,000 - โรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 102 โรง แบ่งเป็น

ภาคใต้และภาคตะวันออก GI ระดับ 2 จ านวน 93 โรง

GI ระดับ 4 จ านวน  7 โรง

GI ระดับ 5 จ านวน  2 โรง

- ลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 102 โรง

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2 ตรวจติดตามผลฯ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

    2.1.9 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการ 100 ราย - - - 3,600,000     2,257,200 1,094,400 48.48 ผลการด าเนินงาน

ท่ีขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว - อยู่ระหว่างตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 103 ราย เป้าหมาย 100 ราย 
ด าเนินการตรวจแล้ว 78 ราย
-จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการตรวจต่อคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 23ราย 

    2.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 4,419,100     2,262,070.11 ผลการด าเนินงาน
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.)

   2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย 1 ระบบ - - - 11,000,000   9,259,800    5,819,000    62.84        ผลการด าเนินงาน

ด้านอัคคีภัยและสารเคมีอุตสาหกรรม 30 โรง 10,120,000 - อยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินตนเอง
400 คน ด้านความปลอดภัยอยู่ระหว่างจัดท า Application บนมือถือ

- อยู่ระหว่างจัดท า Infographic และส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับการใช้งานระบบ
- อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับโรงงานจ านวน 500 เล่ม และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 200 เล่ม
- ก าหนดการจัดอบรมเก่ียวกับการใช้งานระบบให้แก่ จนท.อก.ในวันท่ี 4, 11 กันยายน 2562
- ก าหนดการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่ จนท.กรอ. ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562
- ก าหนดการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา จนท.กรอ. ในวันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2562

   2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย 20 โรง - - - 6,000,000    4,252,500 2,875,500    67.62        ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรม 4.0 900 คน 5,400,000 - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ า สารเคมี และก๊าซ เข้าร่วมอบรม
10 แบบ เป้าหมาย 800 คน ภูมิภาคละ 100-200 คน ก าหนดการอบรมหลักสูตร การใช้ระบบสารสนเทศ   

ด้านความปลอดภัยหม้อน้ า สารเคมี และก๊าซ
วันท่ี  5 กรกฎาคม 2562  รร.อวานี จ. ขอนแก่น
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  รร.เรือรัษฎา จ.ตรัง
วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 รร.ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
วันท่ี 8  สิงหาคม 2562 รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
วันท่ี 29  สิงหาคม 2562 รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

   2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 30 โรง - - - 3,122,200    2,587,835 1,705,450 65.90 ผลการด าเนินงาน

ในสภาวะท างาน 300 คน 2,966,000    - อยู่ระหว่างจัดท าร่างคู่มือหลักเกณฑ์ เง่ือนไขวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
800 เล่ม ร่างแบบตรวจสอบฯ ส าหรับผู้ประกอบการ

- อยู่ระหว่างจัดท าร่างคู่มือแนวทางด้านความในการอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน 
และร่างแบบตรวจสอบส าหรับ จนท.
- อยู่ระหว่างการน าร่างคู่มือหลักเกณฑ์ และคู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทดลองใช้กับโรงงาน จ านวน 10 โรงงาน
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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 :  A 3.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 ร้อยละ

3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย     2,430,500     1,640,500        675,500           41.18

ภาคอุตสาหกรรม 

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม

  3.1 จ้างท่ีปรึกษา โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษา 100 แห่ง - - - 1,934,900     1,640,500 675,500       41.18           ผลการด าเนินงาน

วัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย 1,930,000 - ศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายของผู้ประกอบการท่ีเข้าข่าย

ท่ีต้องมีบุคคลากรเฉพาะฯ

- คัดเลือกสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีเข้าข่าย ต้องมีบุคลากรเฉพาะ จ านวน 130 แห่ง

- อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและให้ค าแนะน าด าเนินการไปแล้ว 15 แห่ง

  3.2 การบริหารจัดการโครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บ 495,600       -                 -              #DIV/0! ด าเนินการเอง

รักษาวัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม     3,933,100     3,339,750     2,253,875 67.49 ผลการด าเนินงาน

   - โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุม 1 ระบบ - - - 3,933,100     3,339,750 2,253,875     67.49           - อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบการกรอกรายงานและโครงสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

การปนเป้ือนในดินและน้ าใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 300 คน 3,650,000 - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์คุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และระบบ

  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 100 โรง - - - 7,000,000     5,618,900 3,703,000 65.90 ผลการด าเนินงาน

300 คน 6,440,000 - จัดสัมมนาช้ีแจงและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการกลุ่ม B จ านวน 30 โรงงาน เพ่ือด าเนินการ

2000 toe ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ าและวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไอน้ าให้กับโรงงาน 

เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

                      1 พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

- ด าเนินการคัดเลือกและแบ่งกลุ่ม A = 20 โรงงาน'เพ่ือให้ค าปรึกษาเชิงลึก ตรวจวัดและก าหนด

มาตรการประหยัดพลังงาน ลงพ้ืนท่ีแล้ว 3 โรงงาน

- ด าเนินการคัดเลือกและแบ่งกลุ่ม C = 50 โรงงาน อบรมเสริมทักษะความรู้เฉพาะด้านในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน 

6. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 42,953,200   34,025,500   4,530,000    0                

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

   เป็นกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ Factory 4.0

โดยด าเนินการจัดท าเป็น งบครุภัณฑ์ - ก่อสร้าง

ประกอบด้วย 4 รายการ

1.ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความ 2 ระบบ 6,600,000     6,600,000     -              -              ผลการด าเนินงาน

ชัดสูง  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ด าเนินการตรวจรับระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบันชนิดความชัดสูง ประกอบด้วย

1. จอแสดงผล จ านวน 1 จอ

2. ซอร์ฟแวร์ควบคุมจอแสดงผล

3. ชุดควบคุมจอแสดงผล

4. กล้องวงจรปิด 1 ชุด

5. อุปกรณ์รับส่งข้อมูลและควบคุมจอระยะไกล 1 ชุด ด าเนินการจัดหาพ้ืนท่ีในการติดต้ังจอ

แสดงผลได้แล้วท่ี สอจ.สมุทรปราการ และ บ.ทีพีไอ โพลีน จก. จ.สระบุรี

- อยู่ระหว่างการติดต้ังจอแสดงผล ระบบส่ือสารระบบไฟฟ้า ก าหนดการส่งมอบ 24 กค.2562

2. รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 คัน 7,800,000     7,800,000     -              -              ผลการด าเนินงาน

พร้อมอุปกรณ์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร [1 คัน]

- 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

- อยู่ระหว่างรอทะเบียนรถ จากกรมการขนส่งทางบกก าหนดการส่งมอบสินค้า  24 กค.2562

 -
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งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

3. ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 1 ระบบ 15,152,500   9,091,700     4,530,000     49.83% ผลการด าเนินงาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย

- ศึกษาแนวทางบูรณาการข้อมูลระบบฐานข้อมูลฯ

- จัดท ารายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบระบบ 

- อยู่ระหว่างจัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) 

- อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรม  1 แห่ง 13,400,700   10,533,800   -              -              ผลการด าเนินงาน

ภาคเหนือ พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ  ต าบลวัดเกต อ าเภอ - งวดท่ี 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ งานเตรียมงานก่อสร้าง/งานฐานราก'และคาน,พ้ืน,เสา ช้ันล่าง

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / งานคาน,พ้ืน,เสา ช้ันบน/ งานคาน,เสารับโครงหลังคาและโครงหลังคา

- ประชุมตรวจรับงานงวดท่ี 1 ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562

91



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 ร้อยละ

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของ 2,000 เคร่ือง - - - 12,627,400   9,852,017 6,320,722     64.16           ผลการด าเนินงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 80 ราย 11,869,900    - โรงงาน SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการและมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนจ านวน 120 ราย

 - ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึก เร่ืองการปรับปรุงหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

วันท่ี   5-7 มิถุนายน 2562 ณ ม.เกษตรศาสตร์

วันท่ี 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ม.เกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมอบรม 83 คน

 - อยู่ระหว่างตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน เป้าหมาย 2,000 เคร่ืองด าเนินการแล้ว

 500 เคร่ือง

ปัญหา-อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน 

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
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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 ร้อยละ

8. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ ดูแล 26,745,600      16,359,579   6,357,851     38.86

แบบดิจิทัล บนฐานข้อมูลหน่ึงเดียว

โดยด าเนินการจัดท าเป็น งบครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 4 รายการ 

1. ระบบการท านิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 1 ระบบ - - - 4,276,400        2,753,100     983,250         35.71 ผลการด าเนินงาน

เคร่ืองจักรออนไลน์ แขวงทุ่งพญาไท 3,933,000       - ด าเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการด าเนินการหลังจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรและ

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร การท านิติกรรมหลังจดทะเบียนเคร่ืองจักรให้เป็นออนไลน์

- ด าเนินการพัฒนาระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ

- ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล ให้รองรับกับระบบจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรออนไลน์ และ

ระบบอ่ืนๆ ภายใต้ พ.ร.บ.จดทะเบียนเคร่ืองจักร

- ด าเนินการพัฒนาระบบฯ ส าหรับผู้ประกอบการ

- ด าเนินการพัฒนาระบบฯ ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- ด าเนินการทดสอบการท างานของโปรแกรมระบบฯ

2. ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ 1 ระบบ - - - 6,892,000        3,485,478.75 1,816,376      52.11      ผลการด าเนินงาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6,545,500        .- ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการพิจารณาอนุญาตโรงงานทุกประเภท

.- ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ก ากับโรงงาน

และการส่ังการทุกประเภท

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

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

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

.- ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัติโนมัติ ดังน้ี

ใช้เคร่ืองมือภาษา UML/ระบุตัวตนของเจ้าหน้าท่ี/ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน/รับข้อมูลค าขอจากระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลโรงงาน ระบบย่ืนค าขอแบบดิจิทัล/ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบจากสถานท่ีต้ัง

โรงงานประเภทโรงงานและอ่ืนๆ/ รองรับการเช่ือมโยงLinkage Center/รองรับการช าระเงินระบบ

e-Payment/ รายงานไม่น้อยกว่า 15 รายงาน/เช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบ Web Service

.- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงงานแบบอัตโนมัติ

3. ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ - - - 7,226,700        4,275,600     712,600.00     16.67      ผลการด าเนินงาน

แบบเบ็ดเสร็จ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7,126,000       - ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการใช้ระบบของเจ้าหน้าท่ี กรอ. เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2562

- เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการจัดการกากเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการใช้ระบบ

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ห้อง 509 อาคาร กรอ. เป้าหมาย 250 คน

- เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการวัตถุอันตรายเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการใช้ระบบ

เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

- อยู่ระหว่างจัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) และออกแบบการเช่ือมโยงระบบงานท่ีเก่ียวข้อง

4. ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ - - - 8,350,500        5,845,400 2,845,625 48.68      ผลการด าเนินงาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7,850,000 -อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Phototype)

เพ่ือจ าลองการท างานของระบบ

-อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

-อยู่ระหว่างออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบและการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและระบบฐาน

ข้อมูลอ่ืนๆ
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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 ร้อยละ

9. โครงการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงานภายในประเทศ 22 -            -            -           1,719,500      1,719,500    2,010,851    116.94 ผลการด าเนินงาน

และสัมมนาภายนอกส าหรับเจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่าย โครงการ  เน่ืองจากเป็นรายการเบิกจ่ายในหมวด ค่าใช้สอย งบด าเนินงาน ซ่ึงสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้

และโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา - - - โดยมีกิจกรรมด าเนินการ ดังน้ี

ขีดความสามารถผู้ประกอบการ

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน 45,000           ครม.มีมติเห็นชอบในมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและยกระดับคุณภาพองค์กร ของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน กรอ. 

(กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน) จึงปรับแผนโครงการฝึกอบรมจากท่ีก าหนดไว้เดิม เป็น "โครงการฝึกอบรมข้าราชการและผู้ท่ี



เก่ียวข้องกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม"  ในวันพฤหัสบดีท่ี 14

กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม กรอ. (ห้อง 509) เวลา 9.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 



จ านวน 
202 คน (ผู้บริหาร 13 คน / สายงานหลัก 16 คน / สายงานสนับสนุน 
173 คน)

คิดเป็นร้อยละ 101 ของกลุ่มเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายอบรม แนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม กรอ. (ห้อง 509)  


ค่าเช่าท่ีพัก อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 13 เม่ือวันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม 2562 


ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

2. โครงการฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว 63,000            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

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- - - 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

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาองค์กร 37,200           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            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          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
 109,200           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 เมษายน 2562 จ านวน 58 คน (ผู้บริหาร 12 คน / 
สายงานหลัก 15 คน / 

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)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

7. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน กรอ. เพ่ือพัฒนา 62,000            - เพ่ือส่งเสริมบุคลากร กรอ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการน าข้อมูลจ านวนมากมาน าเสนอ

สมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบของภาพกราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในการออกแบบรายงานฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ กรอ. จึงก าหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 2 องค์ความรู้ คือ องค์ความรู้

ท่ี 1 เร่ือง ความรู้ด้านคอมพิวแตอร์และเทคโนโลยีการออกแบบ Infograpic เชิงสร้างสรรค์อย่าง

มืออาชีพเพ่ือการน าเสนอผลงาน  โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การออกแบบ Infographic

เชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพเพ่ือการน 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 32,600           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          -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 / 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

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)

10.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กรอ. หลyกสูตร 141,000          - 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 62,300           

ด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
12.โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง พระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ.
33,600           - 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

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน

รุ่นท่ี 3 วันท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน

13.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูล 101,600          - 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

98





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 


รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2562

รุ่นท่ี 3 วันท่ี 2 - 3 กันยายน 2562

รุ่นท่ี 4 วันท่ี 9 - 10 กันยายน 2562

14. โครงการฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ 72,900           - 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           - 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

16.โครงการฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 30,200           - 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 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

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

แผนงานงประมาณจัดสรร : � แผนงานพ้ืนฐาน � แผนงานยุทธศาสตร์ R  แผนงานบูรณาการ

ด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

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

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

                       3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นกาใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ      37,529,600     23,394,241     15,902,545 67.98

    10.1 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี 425 โรงงาน - - - 8,254,900       5,049,000      3,423,375      67.80 ผลการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน CSR Beginner(380) 7,650,000          กลุ่ม CSR-Beginner เป้าหมาย 380 โรงงานเดิมคัดเลือกแล้ว 430 โรงงาน ขอถอนตัว 

(CSR Beginner and CSR-DIW) CSR DIW(45) 30 โรงงาน เหลือโรงงานท่ีคัดเลือก 400 โรงงาน

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม    กลุ่ม CSR-DIW เป้าหมาย 45 โรงงาน คัดเลือกแล้ว 49 โรงงาน ขอถอนตัว 3 โรงงาน

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 7,954,900        5,049,000       3,423,375       67.80 เหลือโรงงานท่ีคัดเลือก 46 โรงงาน

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน 7650000 - ด าเนินการ Focus Group และ Coaching กลุ่ม CSR-Beginner

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 300,000          -                -                0.00 - ด าเนินการ Focus Group Training และ Coaching คร้ังท่ี 1 กลุ่ม CSR-DIW 

- อยู่ระหว่าง Coaching คร้ังท่ี 2 กลุ่ม CSR-DIW

   10.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียน ยกระดับ - - - 6,943,535       4,279,440      2,901,590      67.80        ผลการด าเนินงาน

ทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม185 โรงงาน/ 6,484,000       - อยู่ระหว่างให้ค าแนะน าเชิงลึก คร้ังท่ี 1 เพ่ือยกระดับ

ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพ้ืนท่ี ประเมิน ความเป็นเมืองอุตสาหกรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 และ 3

เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ 16 โรงงาน - อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผล คร้ังท่ี 2 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
  ด าเนินการ 2 กิจกรรม

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูล 6,824,735        4,279,440 2,901,590       67.80

เพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ฯลฯ

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 118,800          -                -                0.00

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

   10.3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียน ยกระดับ - - - 6,506,065 5,235,000 3,960,000 75.64 ผลการด าเนินงาน

ทรัพยากรร่วมกัน(RECP)และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม 102 โรงงาน/ - อยู่ระหว่างให้ค าแนะน าเชิงลึก คร้ังท่ี 1 เพ่ือยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรมเชิงนิเวศ 

ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพ้ืนท่ี ประเมิน ระดับ 2 และ 3 เข้าโรงงานแล้ว จ านวน 70 โรงงาน

เป้าหมาย(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 16 โรงงาน - อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผล คร้ังท่ี 2 

ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)
  ด าเนินการ 2 กิจกรรม

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูล 6,335,615        5,235,000 3,960,000 75.64

เพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ฯลฯ

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 170,450          -                -                

   10.4 โครงการขับเคล่ือนและประเมินผลการด าเนินการ ผลประเมิน - - - 1,850,400       1,265,125      648,875        51.29 ผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมือง 15 จังหวัด - อยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ีศึกษาและประเมินผลพร้อมผลักดันในการจัดท าโมเดลธุรกิจ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง 18 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ีๆ ละ 3 วัน 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี วันท่ี 31 พค., 6-7 มิย.62 จ.สมุทรสาคร

นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี วันท่ี 3-5 มิย.62 จ.ฉะเชิงเทรา

นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) วันท่ี 10-14 มิย.62 จ.ขอนแก่น

  ด าเนินการ 2 กิจกรรม วันท่ี 18-21 มิย.62 จ.นครราชสีมา

  1) จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการขับเคล่ือนและประเมินผล 1,513,810        1,265,125       648,875         51.29         วันท่ี 26-28 มิย.62 จ.สระบุรี
การด าเนินการ ฯลฯ - อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการช้ีแจงและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

  2) บริการจัดการโครงการฯ (ด าเนินการเอง) 336,590          -                -                #DIV/0! ในวันท่ี 15 กค.62  ก าหนดวันเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในวันท่ี 6 สค.62  รร.โกลเด้นทิวลิป

   10.5 โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่าย แผนงานการ - - - 7,568,550       4,785,000 3,244,375 67.80        ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด มีส่วนร่วม 7,250,000 - ประชุมรับฟังรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการโรงงานท่ีต้องจัดท ารายงาน 

(สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น 15 จังหวัด การเข้าเย่ียมชมโรงงาน (Open house) และการศึกษา'ดูงานในพ้ืนท่ีต้นแบบเครือข่ายไตรภาคี

นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ 18 พ้ืนท่ี จ านวน 6 คร้ัง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน ดังน้ี  วันท่ี 21-24 พค.62 จ.ปราจีนบุรี

สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม วันท่ี 27-30 พค.62 จ.ราชบุรี วันท่ี 4-7 มิย.62 จ.สมุทรปราการ วันท่ี 4-7 มิย.62 จ.ปทุมธานี

และปทุมธานี) วันท่ี 10-13 มิย.62 จ.ขอนแก่น วันท่ี 17-20 มิย.62 จ.สงขลา

   10.6 โครงการทวนสอบและประเมินผลเมือง ผลทวนสอบ - - - 6,406,150       2,780,676      1,724,330      62.01 ผลการด าเนินงาน   30 มิย.
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือข่าย 15 จังหวัด 6,213,800 - ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมิน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี ตามเกณฑ์ และตัวช้ีวัด จ านวน 18 พ้ืนท่ี ผู้เข้าร่วม 540 คน

(สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น - อยู่ระหว่างจัดท าสรุปข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม ในรูปแบบ

นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร Infographic 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล 20 โรงงาน - - - 3,164,400       1,980,000 1,342,500      67.80        ผลการด าเนินงาน

ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,000,000 - ด าเนินการลงพ้ืนท่ีเข้าตรวจประเมินเบ้ืองต้น คร้ังท่ี 1 และตรวจติดตามผล 

คร้ังท่ี 2 ตรวจครบแล้ว 20 โรงงาน

- อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีเข้าตรวจประเมินเพ่ือพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน คร้ังท่ี  3

12. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ 85 โรงงาน - - - 4,834,400       3,421,040      2,054,920      60.07 ผลการด าเนินงาน

ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 4,592,000       - ด าเนินการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 85 โรงงาน ประกอบด้วย

รายใหม่ 51 โรงงาน รายเดิม 34 โรงงาน

- อยู่ระหว่างตรวจประเมินเบ้ืองต้น (คร้ังท่ี 1) และตรวจติดตาม(คร้ังท่ี 2) ส าหรับโรงงานรายใหม่

- อยู่ระหว่างตรวจประเมินเพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ ส าหรับโรงงานรายใหม่และรายเดิม

13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ - - - 2,821,700       1,679,600      754,800        44.94        ผลการด าเนินงาน

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2,720,000       - อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับค าขอการพิจารณา การติดตาม 

สก.10 - สก.14 และ E-manifest 

14. โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานท่ีขาด 9,000 ราย - - - 12,771,300     8,940,000 5,880,000      65.77 ผลการด าเนินงาน

การจัดการกากอุตสาหกรรม 12,000,000 - ด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามโรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกาก

อย่างถูกต้อง (สก.1/สก.2) ในระยะท่ี 1 ครอบคลุมท้ัง 6 ภูมิภาค เป้าหมาย 4,500 โรงงาน 

ด าเนินการแล้ว 4,500 โรงงาน

- ด าเนินการสัมมนา/ประชุม'กลุ่มย่อยเป้าหมาย 800 คน ไม่น้อยกว่า 400 โรงงาน

ด าเนินการแล้ว 814 คน 618 โรงงาน

- อยู่ระหว่างให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามโรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกาก 

อย่างถูกต้อง (สก.1/สก.2) ในระยะท่ี 2 ครอบคลุม ท้ัง 6 ภูมิภาค เป้าหมาย 4,500 โรงงาน 

ด าเนินการแล้ว 353 โรงงาน

- อยู่ระหว่างสัมมนา/ประชุม'กลุ่มย่อย เป้าหมาย 1,200 คน ไม่น้อยกว่า 600 โรงงาน

15. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ 50 โรงงาน - - - 4,768,700       2,937,000 1,991,375 67.80 ผลการด าเนินงาน

กากของเสีย 4,450,000        - โรงงานเข้าร่วมโครงการ 51 โรงงาน เป้าหมาย 50 โรงงาน

 - ด าเนินการเข้าตรวจโรงงานคร้ังท่ี 2 ให้ค าแนะน าแก้ไขพัฒนากิจกรรม 3Rs/ Zero Waste 

to Landfill และเตรียมพร้อมการตรวจให้รางวัล

 - อยู่ระหว่างการเข้าตรวจโรงงานคร้ังท่ี 3 ตรวจให้รางวัล และสรุปผลการตรวจประเมิน
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (3) 4 4.2 P  - 28,516,200      21,977,600        18,080,943      82.27    

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation 2 2 (3) 4 4.2 P  - 30,000,000      22,230,000        14,044,314      63.18    

    Center : ITC)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 2 (3) 1 1.1  - P 10,630,000      9,168,000         6,847,650        74.69

4. ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2 2 (3) 1 1.1 P  - 43,928,400      35,507,900        23,594,490      66.45

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 2 (3) 1 1.1 P  - 7,900,400        6,777,400         5,699,506        84.10    

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร 2 2 (3) 1 1.1 P  - 58,472,700      45,864,600        25,279,336      55.12

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 2 2 (7) 1 1.1  - P 54,907,800      45,677,640        33,407,697      73.14

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการ 2 2 (7) 1 1.1 P  - 102,974,000    78,088,040        43,365,379      55.53

    ของตลาด

9. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 2 (7) 1 1.1 P  - 39,190,000      31,206,670        30,266,120      96.99    

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน 2 2 (7) 1 1.1 P  - 28,080,000      22,464,000        28,080,000      125      

     การตรวจรับรองฮาลาล

11. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 (7) 1 1.1 P  - 93,140,000      77,173,830        58,787,784      76.18    

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 2 (7) 1 1.1  - P 40,000,000      33,244,500        32,178,772      96.79

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME 2 2 (7) 1 1.1  - P 17,527,900      16,861,900        14,684,306      87.09

     และโกลบอล SME

14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2 (7) 1 1.1 P  - 45,600,000      32,786,000        28,212,172      86.05

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 2 2 (7) 1 1.1 P  - 18,121,100      14,974,600        11,640,323      77.73

16. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME 2 2 (7) 4 4.2 P  - 20,000,000      14,470,110        11,486,237      79.38

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 2 2 (7) 4 4.2  - P 21,090,000      15,910,500        15,819,478      99.43

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร
ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร
ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME 2 2 (7) 4 4.2  - P 9,570,100        7,931,000         6,514,199        82.14

19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง 2 2 (7) 1 1.1 P  - 11,400,000      9,030,000         6,450,081        71.43

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเข้าสู่ SME 4.0 2 2 (7) 1 1.1  - P 13,680,000      11,295,000        7,566,873        66.99

21. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 2 2 (7) 1 1.1  - P 6,536,000        3,783,812         6,046,264        159.79

22. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2 2 (10) 1 1.1 P  - 37,959,000      31,525,988        19,795,095      62.79

     และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

23. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 2 2 (12) 1 1.1 P  - 8,950,200        6,533,500         2,640,000        40.41    

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ 2 2 (16) 1 1.1 P  - 8,000,000        6,710,000         6,225,636        92.78

25. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 2 2 (16) 1 1.1 P  - 9,000,000        6,821,500         5,045,587        73.97

26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ภายใต้อัตลักษณ์ 2 2 (16) 1 1.1 P  - 4,800,000        3,937,000         2,633,848        66.90

    ของจังหวัด 

27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (16) 1 1.5 P  - 20,770,000      15,852,700        10,290,488      64.91

28. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 2 2 (16) 4 4.2 P  - 13,028,000      11,697,500        7,145,446        61.09    

29. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (16) 4 4.2 P  - 14,000,000      12,592,500        10,818,455      85.91

30. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 2 2 (16) 1 1.2  - P 3,672,800        2,942,440         2,324,450        79.00

     ชายแดนภาคใต้

31. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา 2 2 (16) 1 1.1 P  - 5,100,000        4,727,500         2,921,332        61.79

32. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม 2 2 (16) 1 1.1 P  - 3,000,000        2,509,000         1,849,461        73.71    

33. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล 2 2 (18) 1 1.1 P  - 14,217,700      10,541,900        8,473,891        80.38

     หน่ึงผลิตภัณฑ์

รวมท้ังส้ิน 843,762,300   672,814,630     508,215,611   75.54   
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

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 ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง 8 กลุ่ม 3.00          -           -           28,516,200     21,977,600    18,080,943   82.27 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  - ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิด

พันธมิตรทางธุรกิจ รวมท้ัง เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

และสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และน าไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 กลุ่ม

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 300 คน 213 202          94.84        30,000,000     22,230,000    14,044,314   63.18 ผลการด าเนินงาน

(Industry Transformation Center : ITC)  ขยายการบริการของศูนย์ ITC สู่ภูมิภาค เพ่ือสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย พร้อมฝึกอบรมสัมมนา

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะในกลไกของ ITC ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรท่ีสนใจ 

จ านวน 202 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 98 คน

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 110 กิจการ 10 10 100.00      10,630,000     9,168,000      6,847,650    74.69 ผลการด าเนินงาน

220 คน 220 254 100.00 พัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนโดยการให้ค าปรึกษา

แนะน าเชิงลึกด้านการเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงและพัฒนากระบวนการผลิต

และผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์

รวมท้ังถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 10 กิจการ 254 คน 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ 100 กิจการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

4. ค่าใช้จ่ายการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการ 220 กิจการ 90 81 90.00 43,928,400     35,507,900    23,594,490   66.45 ผลการด าเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 440 คน 340 476 100.00  - พัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการใช้

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายในสถานประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจ านวน 81 กิจการ 476 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 139 กิจการ

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ80 กิจการ - - - 7,900,400       6,777,400      5,699,506    84.10 ผลการด าเนินงาน

160 คน 160 160 100.00  - ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ

สถานประกอบการ โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ

ได้รับการผ่านการประเมินมาตรฐานเบ้ืองต้น ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมมีองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ

เพ่ิมข้ึน และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ จ านวน 160 คน และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 80 กิจการ

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 40 กิจการ - - - 58,472,700     45,864,600    25,279,336   55.12 ผลการด าเนินงาน

และสุขภาพครบวงจร 80 คน 80 90 100.00  - พัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยการ

26 ผลิตภัณฑ์ - - - ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านมาตรฐานส าคัญในอุตสาหกรรมการแพทย์สุขภาพและพัฒนา

ผู้ประกอบการบุคลากร ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี 

และน านวัตกรรม งานวิจัยต่อยอดในการประกอบการจ านวน 90 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ

 40 กิจการ 26 ผลิตภัณฑ์
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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 ร้อยละ

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 905 คน 875 894 100.00 54,907,800     45,677,640    33,407,697   73.14 ผลการด าเนินงาน

535 ราย 134 205 100.00  - พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้

7.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 215 คน 185 187 100.00 ในการด าเนินธุรกิจ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์การรักษา

ส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนา

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 690 คน 690 707 100.00 กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จ านวน 894 คน 205 ราย และอยู่ระหว่าง

535 ราย 134 205 100.00 ด าเนินการ 11 คน 330 ราย

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,300 ราย -            -            -            102,974,000    78,088,040    43,365,379   55.53 ผลการด าเนินงาน

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 1,300  - พัฒนาผู้ประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบูรณาการน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น

รองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการท่ีมี

อัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านและสอดคล้องตามแนวโน้มความต้องการของตลาดสากล

อยู่ระหว่างด าเนินการ 1,300 ราย 1,300 ผลิตภัณฑ์

9. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 50 กิจการ -           -           -           39,190,000     31,206,670    30,266,120   96.99 ผลการด าเนินงาน

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1,300 คน 1,300 1,251 96.23  - ด าเนินการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการวางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการใหม่

รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน

 จ านวน 1,251 คน  และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 50 กิจการ 49 คน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 100 กิจการ 28,080,000     22,464,000    28,080,000   125.00 ผลการด าเนินงาน

และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล 1,600 คน 1,050 500 47.62  - พัฒนาบุคลากรท้ังในภาคการผลิต การค้าและบริการโดยการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี

และการรับรองตามหลักการศาสนบัญญัติอิสลาม การบูรณาการระบบฮาลาลกับมาตรฐานสากล 

Halal-GMP,  Halal-HACCP และพัฒนาศักยภาพคณะผู้ตรวจฮาลาล และเจ้าหน้าท่ีฮาลาลประจ า

ส านักงาน ด้านการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน จ านวน 500 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 100 กิจการ 1,100 คน

11. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ 775 กิจการ 501 309 61.68        93,140,000     77,173,830    58,787,784   76.18 ผลการด าเนินงาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 70 ผลิตภัณฑ์ 60 -           -            - พัฒนาผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

สู่ระดับสากล มีการพัฒนาสินค้าให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผสาน

กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดท้ังการน าเคร่ืองจักร

และเทคโนโลยีไปพัฒนาการแปรรูปเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันภาคการผลิตของอุตสาหกรรม

เซรามิกและอุตสาหกรรมเช่ือมโยงของไทยในยุคทศวรรษใหม่ ให้เข้าสู่ยุคของการเปล่ียนผ่านเป็น 

Advanced Ceramics ด้วยการใช้นวัตกรรม มาตรฐาน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

จ านวน 309 กิจการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 466 กิจการ 70 ผลิตภัณฑ์

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม 270 กิจการ 260 291 100.00      40,000,000     33,244,500    32,178,772   96.79 ผลการด าเนินงาน

สร้างสรรค์ 500 คน 500          535 100.00  - ด าเนินงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Thailand Industrial Design Center : 

270 ผลิตภัณฑ์ Thai-IDC)  ซ่ึงจัดให้ความรู้แนวโน้มแฟช่ันเทรนด์ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟช่ัน อุตสาหกรรมธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์

บุคลากรด้านการออกแบบ จ านวน 291 กิจการ 535 คน 

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ 3,000 คน 3,000 3,017 100.57 17,527,900     16,861,900    14,684,306   87.09 ผลการด าเนินงาน

การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME  - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการขับ

เคล่ือนธุรกิจ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับผลิตภาพเทคโนโลยีนัวตรกรรม 

การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าถึงตลาดสากล

การพัฒนาและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการเป้าหมาย จ านวน 3,017 คน
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

14. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยี 400 กิจการ 30            26            86.67        45,600,000     32,786,000    28,212,172   86.05      ผลการด าเนินงาน

ดิจิทัล  - พัฒนาสถานประกอบการให้มีการใช้ระบบดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือ

ในกระบวนการผลิต โดยการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลเบ้ืองต้นให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 

มีการส ารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัยสถานประกอบการพร้อมเลือกระบบซอฟแวร์ท่ีเหมาะสมกับ

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในสถานประกอบการน้ัน ๆ โดยติดต้ังและทดลองใช้งานซอฟแวร์ 1 ปี พร้อมท้ัง

เก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือติดตามการท างานของระบบซอฟแวร์ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตท่ีเก่ียวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME 280 กิจการ 180 140 77.78        18,121,100     14,974,600    11,640,323   77.73 ผลการด าเนินงาน

และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 14 กลุ่ม 9 7 77.78  -ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความร่วมมือในการพัฒนา

การรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการกลุ่ม ให้เกิดการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนแนวคิด

กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การพัฒนาสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ จ านวน 140 กิจการ 7 กลุ่ม 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ 40 กิจการ 2 กลุ่ม

16. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สนับสนุน 8,000 ราย 5,795        5,713        98.58        20,000,000     14,470,110    11,486,237   79.38 ผลการด าเนินงาน

และช่วยเหลือ SME 12 แห่ง -           -           -            - ให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบการและการพัฒนาธุรกิจผ่าน Counter Service,

Call Center, Online  ผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 13 แห่งท่ัวประเทศ  มี SMEs ได้รับ

การสนับสนุนและช่วยเหลือแล้วจ านวน 5,713 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2,287 ราย

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน 320 คน 220          281.00      127.73      21,090,000     15,910,500    15,819,478   99.43 ผลการด าเนินงาน

การด าเนินธุรกิจ 2 พ้ืน/3 คร้ัง -           -           -            - พัฒนาทักษะความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้กับ SMEs นักประดิษฐ์ และผู้มีความ

พร้อมเป็นผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้ได้ใช้พ้ืนท่ีร่วมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ รวมท้ังสร้างโอกาส

ให้ผู้ประกอบการได้เช่ือมต่อกับแหล่งเงินทุน เช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร จับคู่ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ

หรือขยายโอกาสทางธุรกิจ จ านวน 281 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 39 คน

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME 300 คน 285          308          100.00      9,570,100       7,931,000      6,514,199    82.14 ผลการด าเนินงาน

11 กลุ่ม 6              -           -            - สร้างและพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) โดยการฝึกอบรมผู้ให้บริการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นการอบรมท้ังภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ท้ังผู้ท่ีต้องการเป็นท่ีปรึกษาและผู้ท่ีด ารงอาชีพ

เป็นท่ีปรึกษาอยู่แล้วให้มีคุณภาพสามารถให้บริการแก่ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และการสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถ่ิน รวมท้ังเช่ือมโยงและพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายส่งเสริม SMEs ในพ้ืนท่ี จ านวน 308 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 11 กลุ่ม
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19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและ 80 กิจการ -           -           -           11,400,000     9,030,000      6,450,081    71.43 ผลการด าเนินงาน

เทคโนโลยีข้ันสูง  - พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพโดยการให้ค าปรึกษา

แนะน าเชิงลึกจนให้สามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง และในรูปแบบ  Product 

Transform สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย

อยู่ระหว่างด าเนินการ 80 กิจการ

20.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 20 กิจการ 20            20            100          13,680,000     11,295,000    7,566,873    66.99 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือเข้าสู่ SME 4.0 50 คน 50            50            100            - พัฒนา SMEs โดยการเช่ือมโยงเทคโลยี นวัตรกรรมและงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

และบ่มเพาะธุรกิจโดยการสร้าง Business Model  ท่ีเหมาะสม จ านวน 20 กิจการ 50 คน

21. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 72 ราย 32            33            100.00      6,536,000       3,783,812      6,046,264    159.79 ผลการด าเนินงาน

 - พัฒนาผู้ประกอบการโดยการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละตลาดเป้าหมาย และเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจ

ด้านการตลาด ผ่านกิจกรรมทดสอบตลาดในต่างประเทศ โครงการจับคู่เช่ือมโยงธุรกิจ การทดสอบ

ตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการสร้างอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาด

ระดับสากล  จ านวน 33 ราย และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 39 ราย
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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 ร้อยละ

22. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร 315 กิจการ 170 -           -           37,959,000     31,525,988    19,795,095   62.79 ผลการด าเนินงาน

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 440 คน 200 440 100.00   - ด าเนินการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

ในสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้

ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 440 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ

จ านวน 315 กิจการ 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 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 ร้อยละ

23. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการ 1 ระบบ - -           -           8,950,200       6,533,500      2,640,000    40.41 ผลการด าเนินงาน

บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ  - อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคระห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) 

 - ระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ การเช่ือมโยงระบบการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และออกแบบรูปแบบ

รายงาน การน าเสนอข้อมูลท่ีสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง จ านวน 1 ระบบ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

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

แผนงานงประมาณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

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 ร้อยละ

24. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝาก 100 ราย 100          103          103          8,000,000       6,710,000      6,225,636    92.78 ผลการด าเนินงาน

ของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ 100          -           -            - อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ รวมท้ัง

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของและเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ

ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมจ านวน 103 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา 100 ผลิตภัณฑ์

25. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต 50 กิจการ 30            -           -           9,000,000       6,821,500      5,045,587    73.97 ผลการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมอาหาร 50 คน 50            20            40.00         - ด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป

ของภาคเหนือ รวมท้ังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และพัฒนา

ศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 20 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 50 กิจการ 30 คน

26. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 60 ราย 60            -           -           4,800,000       3,937,000      2,633,848    66.90 ผลการด าเนินงาน

ท่องเท่ียว ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด 60 ผลิตภัณฑ์ 60            -           -            - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นท่ีต้องการของ

นักท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ และโอกาสทางการตลาด รวมท้ังบริหารจัดการด้านการตลาด

ของวิสาหกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด จ านวน 60 ราย 60 ผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

27. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตร 60 ราย 44            44            100          20,770,000     15,852,700    10,290,488   64.91 ผลการด าเนินงาน

แปรรูป 188 ผลิตภัณฑ์ 138          -           -            - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ให้เกิด

มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์รวมท้ังสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการด้วยการน าองค์ความรู้

ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ านวน 44 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 16 ราย 188 ผลิตภัณฑ์

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 27,028,000     24,290,000    17,963,901   73.96

28. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 135 กิจการ -            -            -            13,028,000     11,697,500    7,145,446    61.09 ผลการด าเนินงาน

1 กลุ่ม -            -            -             - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ิมสูงข้ึน  จ านวน 135 กิจการ 1 กลุ่ม

29. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 135 กิจการ -           -           -           14,000,000     12,592,500    10,818,455   85.91 ผลการด าเนินงาน

1 กลุ่ม -           -           -            - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึน จ านวน 135 กิจการ 1 กลุ่ม

30. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงาน 95 คน 95 95 100.00      3,672,800       2,942,440      2,324,450    79.00 ผลการด าเนินงาน

ท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  - ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในพ้ืนท่ีโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมท้ังสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีในพ้ืนท่ีโดยการพัฒนาทักษะให้กับราษฎรในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  จ านวน 95 คน

31.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา 45 กิจการ -           -           -           5,100,000       4,727,500      2,921,332    61.79 ผลการด าเนินงาน

3 ผลิตภัณฑ์ -           -           -            - อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา รวมท้ัง สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพารา จ านวน 45 กิจการ 3 ผลิตภัณฑ์

32.ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม 30 กิจการ 30            -           - 3,000,000       2,509,000      1,849,461    73.71 ผลการด าเนินงาน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการปาล์มน้ ามันกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแก่สถานประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง

และพร้อมปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการ ให้ทราบ

รูปแบบการจัดท าโซ่อุปทานของน้ ามันปาล์ม จ านวน 30 กิจการ
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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 ร้อยละ

33. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต 100 ราย 55  -  - 14,217,700     10,541,900    8,473,891    80.38 ผลการด าเนินงาน

ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์ 40  -  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP 

ในด้านการผลิตการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน และสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

ท้องถ่ินสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จ านวน 100 ราย 100 ผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา 2 2 (2) 3 3.5 P  - 6,500,000      5,650,100        3,311,693        58.61    

อย่างย่ังยืน

2. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2 2 (2) 3 3.5 P  - 8,000,000      6,015,875        5,206,473        86.55    

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชนสังคม และส่ิงแวดล้อม 2 2 (2) 3 3.6 P  - 3,000,000      2,218,075        1,683,074        75.88    

4. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 2 2 (2) 1 1.3 P  - 6,000,000      3,975,535        2,906,665        73.11    

การเหมืองแร่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

5. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  2 2 (12) 1 1.1 P  - 4,519,000      3,219,500        2,569,750        79.82    

   (งบลงทุน - ครุภัณฑ์)

6. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ 2 2 (12) 1 1.1 P  - 2,205,000      1,543,500        -                 -       

   ข้อมูลเชิงลึก (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 2 2 (18) 4 4.2  - P 1,000,000      229,500          844,587          368.01  

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน 2 2 (18) 1 1.3 P  - 4,000,000      3,858,700        2,058,424        53.35    

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการ 5 5 (4) 1 1.3 P  - 13,961,600    10,487,360      8,819,378        84.10    

ใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

รวมท้ังส้ิน 49,185,600   37,198,145     27,400,043     73.66   

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

รายการโครงการ ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไป

ตามแผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 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 ร้อยละ

1.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 6,500,000 5,650,100 3,311,693 58.61

พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

กิจกรรม : ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

    1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 100% 90.00% 75.00% 83% 2,450,000 2,023,000     873,304       43.17  - น าคณะอนุกรรมการฯ ไปตรวจประเมินผู้ขอรับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จังหวัดเลย ขอนแก่น

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว ระดับท่ี 3 เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา กระบ่ี ยะลา

    2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 100% 95.00% 95.00% 100% 200,000 164,900       164,930       100.02 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว ระดับท่ี 2  - ตรวจติดตามให้ค าแนะน าและปรับปรุงการรักษาระบบการท ากิจกรรม 5ส ของ

สถานประกอบการ (รายใหม่) และรายเก่า ในพ้ืนท่ี จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันท่ี 27 -31 พค.62
(รายใหม่ 3 ราย, รายเก่า 5 ราย) และในพ้ืนท่ี จ.บุรีรัมย์รายใหม่ จ านวน 2 ราย

   3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 100% 100% 58.54% 58.54% 2,500,000 2,500,000 1,375,000     55.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง): 
เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 2562  - ด าเนินการทวนสอบสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี สุโขทัย 

นครสวรรค์ อยุธยา ลพบุรี และสุราษฎร์ธานี จ านวน 10 ราย ในระหว่างวันท่ี 10-21 มิย. 62 

 - กรรมการตรวจรับงานจ้าง คร้ังท่ี 2 และเบิกเงินงวดท่ี 2 วันท่ี 6 มิถุนายน 2562

 1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการ 100% 50.00% 50.00% 100% 1,350,000 962,200       898,459       93.38 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  - การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ าปีด าเนินการโดยสรข.อย่างต่อเน่ือง 

ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมาย, งานส่งเสริมมีการแจกเอกสารท่ีมีอยู่

ตามเป้าหมายและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพ่ิมเติม 500 ชุด, การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ

เพ่ือให้ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแล้วเสร็จ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมประมาณ 90 ราย, 

มีการเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลแล้ว 2 คร้ัง 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 8,000,000 6,015,875 5,206,473 86.55

จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

ประกอบด้วยกิจกรรม

1. เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ 100% 86.83% 69.33% 79.85 4,400,000 3,240,200     2,957,977     91.29 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :  


 - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังให้ค าแนะน าการจัดการส่ิงแวดล้อม จ านวน 39 ราย

2. ตรวจสอบกองดินท้ิงของเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์เก่า อ.ล้ี 100% 78.75% 67.50% 85.71% 600,000 442,425       361,482.16   81.70 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

จ.ล าพูน เพ่ือประเมินศักยภาพเบ้ืองต้นของการเกิดน้ าในขุมเหมือง  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

เป็นกรด

3. ส ารวจและจัดท าข้อมูลเหมืองแร่เก่าท่ีส้ินอายุและถูกท้ิงร้าง 100% 15.00% 15.00% 100% 300,000 158,100       147,426       93.25 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินเอง) :


(Abandoned Mines) เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและพัฒนา  - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูล าห้วย

คุณภาพชีวิตชุมชนใกล้เคียงอย่างย่ังยืน คลิต้ีจากการปนเป้ือนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี 

4. พัฒนาพ้ืนท่ีประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 100% 80% 80.00% 100% 200,000 135,150.00   170,000.00   125.79 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

5. ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ 100% 100% 72.78% 72.78% 2,500,000 2,040,000     1,569,588.08 76.94 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง): 

ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ  - การด าเนินงานเพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดสระแก้ว ท้ังน้ีจะด าเนินงานโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โดยได้

ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้วตาม

แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพ

และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในระหว่างวันท่ี 17-23 มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จ านวนตัวอย่างรวม 312 ตัวอย่าง และได้เก็บตัวอย่าง

ดินเพ่ือส่ง สรข.3 วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ตัวอย่าง งานสนับสนุนอ่ืนๆได้จัดส่ง


เจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปดูแลบ ารุงรักษา และติดตามผลการทดลอง ในวันท่ี 7, 14,25 มิถุนายน 2562
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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 ร้อยละ

3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชน 87.01 3,000,000 2,218,075 1,683,074 75.88

สังคม และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม :

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแล 100% 85.00% 60.00% 70.59 1,700,000 1,388,050     865,800       62.38 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) : 

สังคมและส่ิงแวดล้อม  - กรรมการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา งวดท่ี 2 และเบิกเงินงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2562

2. เสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถ่ินและ 100% 78.50% 71.00% 90.45 1,100,000 702,525       711,705.05   101.31 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


ชุมชนเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ด าเนินการท่ีสรุปผลการด าเนินงาน

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท าเหมืองใต้ดิน 100% 77.50% 77.50% 100 200,000 127,500       105,568.70   82.80 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ ใน 2 พ้ืนท่ี


 - ติดตามการด าเนินการของโครงการ และประสานหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ใน 1 พ้ืนท่ี 

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 ร้อยละ

4. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 6,000,000 3,975,535 2,906,665 73.11

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย

1. บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมส าหรับรองรับ 100% 78.67% 30.67% 39% 2,300,000 1,648,150 709,752 43.06 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :


โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม  - การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี รวมท้ังประสานหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีส าคัญของประเทศ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

2. จัดท าฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบอุตสาหกรรม 100% 50.00% 20.00% 40% 500,000 362,950 352,071 97.00 
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 


ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่และโลหะ  - ประสานบริษัทฯ เพ่ือต่อรองราคา และจัดท าหนังสือยืนยันราคาในการปรับปรุงฐานข้อมูล

การประเมินวัฎจักรชีวิต

 - ประมวลผลข้อมูลท่ีได้ด าเนินการจัดเก็บและประเมินวัฎจักรชีวิตของสถานประกอบการ

แต่ละราย

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานส ารวจ 100% 61.09% 57.51% 94.14% 1,800,000 1,071,935 903,112.54 84.25 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

ระยะไกล  - จัดท าข้อมูลรังวัดภูมิประเทศพ้ืนท่ีประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลรังวัดส ารวจเหมืองอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน จ านวน 3 แปลง


 - จัดการอบรมภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยี

งานรังวัดสมัยใหม่ ให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับภารกิจด้านการก ากับดูแลของ กพร.

ท้ังในส่วนกลาง และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 1-7 จ านวน 2 คร้ัง

4. จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศและสร้างหมุดหลักฐานตาม 100% 80.00% 61.33% 77% 1,400,000 892,500 941,729.37   105.52 ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเอง) : 


ค่าพิกัดบนพ้ืนฐานสากล (WGS 84) เพ่ือพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ  - รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม แร่หินอ่อน แร่ยิปซัม 


แร่โดโลไมต์ และแร่แคลไซต์ จ านวน 22 แปลง

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 ร้อยละ

5. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 4,519,000 3,219,500 2,569,750 79.82

และการเหมืองแร่ (งบลงทุน - ครุภัณฑ์)

1. การปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคง 8 ชุด 100% 100% 100% 1,920,000 1,920,000     1,920,000     100             ผลการด าเนินงาน  :

ปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยงานสาขา  - เสร็จส้ินแล้ว 100 % 
ได้ผลตามแผน

    - อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)  

2. การพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1 ระบบ 50% 25% 50             2,599,000 1,299,500     649,750       50  - ก าลังเร่งรัด ให้ส่งมอบงานตามแผนงาน

และการเหมืองแร่

    - ค่าพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่  

6. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 1 ระบบ 70% -           -           2,205,000 1,543,500    -             -             ผลการด าเนินงาน  :

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)  กระบวนการจัดซ้ือได้ตกไปแล้ว 2 รอบ 


 -  การพัฒนาระบบเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  - เปล่ียนเป็นวิธีคัดเลือกแทน 


และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  - เซ็นต์สัญญาผูกพันธ์โครงการแล้ว 29 พ.ค. 2562


 - ก าลังส่งมอบงาน งวดท่ี 1

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 ร้อยละ

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 100% 61.71% 61.71% 100% 1,000,000 229,500       844,586.60   368.01 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง): 

แร่ พ.ศ. 2560  - ด าเนินการจัดท าร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พร้อมรับฟัง

ความคิดเห็น จ านวน 3 เร่ือง และลงพ้ืนท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติแร่

และอนุบัญญัติจ านวน 1 พ้ืนท่ี

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 ร้อยละ

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อตกลงของ 4,000,000 3,858,700 2,058,423.75    53.35       

กลุ่มประเทศอาเซียน

1. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN Senior 100% 96.25% 96.25% 100% 2,600,000 2,593,700     2,058,423.75     79.36        
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 

Officials Meeting on Minerals (Working Groups  - ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการครบถ้วนแล้ว

 Meetings)

2. ฝึกอบรมและกิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน 100% 95.00% 21.25% 22% 1,400,000 1,265,000     -                  -           
ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) : 


การพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบ  - อก. อนุมัติให้จัดฝึกอบรมและกิจกรรมแลกเปล่ียนฯ ณ จังหวัดสระบุรีเพ่ิมเติมแล้ว กยผ.

ความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน  และ กบส. ได้ท าหนังสือเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน (ภาคเอกชน) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงวิทยากรท้ังไทยและต่างประเทศแล้ว

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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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 ร้อยละ

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 84.92 13,961,600 10,487,360 8,819,378 84.10

เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของ

ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   9.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมือง 100% 85.00% 81.00% 95.3% 5,000,000 4,200,000     3,570,000     85.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC (จังหวัดระยอง  - ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้น (Pre-feasibility study)

 ชลบุรี และปราจีนบุรี)  ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพานิชย์ในประเทศไทย แล้วเสร็จ
 

 - อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับ

การคัดเลือกในรูปแบบท่ีสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ

   9.2 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมือง 100% 85.00% 77.50% 91% 5,000,000 4,200,000     3,570,000     85.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพ้ืนท่ีเมืองปริมณฑล  - อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับ

(จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) การคัดเลือกในรูปแบบท่ีสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ

    9.3 พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของ 100% 75.00% 47.00% 62.67% 981,600 587,360       179,378       30.54 ผลการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง) :

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือสร้าง/ขยาย  - อยู่ระหว่างคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ เพ่ือถ่ายทอด

เครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการโดยพิจารณา

คัดเลือกจากเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะท่ีมีอยู่ของ กพร 

 - อยู่ระหว่างศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก

ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) 

    9.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและ 100% 95.00% 86.00% 90.53% 2,980,000 1,500,000     1,500,000     100.00 ผลการด าเนินงาน (จัดซ้ือ/จัดจ้าง) :

ประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมช้ินส่วน  - อยู่ระหว่างพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล

เคร่ืองจักรกล โดยใช้วัตถุดิบทดแทนท่ีได้ศึกษาวิจัยรวมถึงวัตถุดิบทดแทนซ่ึงได้จากการรีไซเคิลขยะหรือวัสดุเหลือใช้

และของเสีย รวมถึงผลพลอยได้ (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม 

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

1. โครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 2 2 (2) 1 1.1  - P 16,450,000      9,236,432      8,689,188      94.08    

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช :อ้อย และการปรับปรุงพันธ์ุ 2 2 (2) 1 1.1  - P 3,500,000        2,340,383      2,369,827      101.26   

อ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย

3. โครงการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 11,380,000      6,071,230      2,759,650      45.45    

4.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (2) 1 1.1 P  - 12,000,000      6,984,000      6,984,000      100       

5. โครงการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั งแบคทีเรียและลดอัตรา 2 2 (2) 1 1.1 P  - 10,000,000      4,400,000      2,000,000      45.45    

ท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ

6. โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการปลูก 2 2 (2) 1 1.1 P  - 5,000,000        4,850,000      2,910,000      60.00    

บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และขนส่งอ้อย ระยะท่ี 1

7. โครงการประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายภายใต้ 2 2 (2) 1 1.1 P  - 3,000,000        1,192,000      1,192,000      100       

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั งระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0

8. โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 3,164,600        2,000,000      2,386,743      119.34   

น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

9. โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 2 2 (2) 1 1.1 P  - 14,368,000      3,484,000      3,484,000      100       

10. โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 6,845,000        3,983,790      3,983,790      100       

และน ้าตาลทราย เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0    

11. โครงการพัฒนาเพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื นท่ี (ระยะท่ี 2) 2 2 (2) 1 1.1 P  - 15,000,000      7,837,500      -               -        

(งบลงทุน)

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด้ำเนินงำน 9 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่ำง

ด้ำเนินกำร

เป็นไป

ตำมแผน

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 9 เดือน ได้รับจัดสรร

ตำม พรบ.
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แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด้ำเนินงำน 9 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่ำง

ด้ำเนินกำร

เป็นไป

ตำมแผน

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 9 เดือน ได้รับจัดสรร

ตำม พรบ.

12. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)ด้านอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 9,168,000        4,891,128      -               -        

และน ้าตาลทราย ระยะท่ี 2 (งบลงทุน)

13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 2 2 (3) 1 1.1 P  - 9,750,000        5,670,000      2,835,000      -        

14. โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ส้าหรับ 2 2 (12) 1 1.1 P  - 9,146,000        4,879,391      -               -        

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)

15. โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอ้อยพันธ์ุใหม่และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุดี 2 2 (13) 1 1.1 P  - 36,178,600      21,493,180    9,887,350      46.00    

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั นต้น 2 2 (18) 1 1.1  - P 450,000,000    450,000,000   450,000,000   100       

และขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550

รวมทั งสิ น 614,950,200   539,313,034  499,481,548  92.61
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หน่วยงำน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม �  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพื นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร์ �  แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 

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 ร้อยละ

1. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตอ้อย (Productivity) 16,450,000   9,236,432    8,689,188    94.08  - ยอดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตาม พรบ. ปี 2562 เป็นวงเงิน 16,450,000 บาท

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี 13,621,400   2,828,600    แต่มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้โครงการเพ่ิมเติม คงเหลือ 13,621,400 บาท

 1.1 ศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอ้อย ร้อยละ 100 50 50 100 2,000,000     1,077,765     1,035,502     96.08 ผลกำรด้ำเนินงำน  (ด้ำเนินกำรเอง)

ปี 2562 โดยการจัดท้าแปลงสาธิตการปลูกอ้อยการเพาะ  - การด้าเนินงานจัดท้าแปลงสาธิตการปลูกอ้อย การเพาะเลี ยงและขยายแมลงศัตรูตามธรรมชาติ

เลี ยงและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ การออกเย่ียมเยียน โดยจะเห็นผลการทดลอง สรุปผล โดยในเดือน มิ.ย. ท่ีผ่านมา ศอภ.2 ได้ บ้ารุงรักษาแปลงสาธิต

ติดตาม และให้ค้าแนะน้าสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ การปลูกอ้อย เพาะเลี ยงและขยายแมลงศัตรูตามธรรมชาติ ออกเย่ียมเยียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ท่ีเป็นสมาชิก ศร. แล้ว และสามารถให้ค้าแนะน้าแก่สมาชิกฯ ได้ในเดือน ส.ค. 62

 1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี 2562 ร้อยละ 100 50 50 100 350,000       247,400       199,296       80.56 ผลกำรด้ำเนินงำน

โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยให้กับ 1. จัดนิทรรศการการตรวจวัดคุณภาพความหวานอ้อยโดยรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ี จ้านวน 2 ครั ง 

ชาวไร่อ้อย ได้แก่ (1) สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา จ. สระแก้ว เม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 61 และ (2) สมาคมกลุ่ม

ชาวไร่อ้อยเขต 7 จ.กาญจนบุรี เมือวันท่ี 24 พ.ย. 61 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั งหมด 213 คน

2. จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี 2562 ในเขตภาคกลางให้แก่เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยในเขตภาคกลาง 2 ครั ง ดังนี  

2.1) วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี 

จ้านวน 100 คน (โดยประมาณ)


2.2) วันท่ี 31 พค.62 ณ ห้องประชุมโรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ.กาญจนบุรี จ้านวน 101 คน

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 1.3 การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการทดสอบ ร้อยละ 100 70 70 100 600,000       464,000       463,698       99.93 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 1 หลักสูตร


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 ๒ หลักสูตร คือ การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี ยง

เชื อจุลินทรีย์ และเทคนิคพื นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

 1.4 การปฏิบัติการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง ร้อยละ 100 70 70 100 550,000       376,511       376,511       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม โดยการศึกษาการสะสม 1. วิเคราะห์การสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม จ้านวน 300 ตัวอย่าง 

น ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต 900 รายการวิเคราะห์ โดยการศึกษาการสะสมน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ จะศึกษาในแต่ละระยะ

ของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม และประมาณการช่วงอายุท่ีเหมาะสม การเจริญเติบโตของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม เพ่ือประมาณการช่วงอายุท่ีเหมาะสมของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม

ของอ้อยพันธ์ุส่งเสริมในการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้คุณภาพ ในการเก็บเก่ียว

ผลผลิตสูงสุด 2. ประมวลผลและเปรียบเทียบผลการสะสมปริมาณน ้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธ์ุส่งเสริม

จ้านวน 5 สายพันธ์ุด้วยกระบวนการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์แบบ Analysis of Variance
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 1.5 การตรวจสอบคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมโดยใช้ ร้อยละ 100 60 60 100 900,000       566,301       566,301       100 ผลกำรด้ำเนินงำน

เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIRS) โดยการ 1. ตรวจสอบคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริม จ้านวน 5 สายพันธ์ุ 900 รายการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการดังนี 

สร้างสมการท่ีมีประสิทธิภาพในการท้านายคุณภาพอ้อย (1) การวัดค่าคุณภาพอ้อยโดยใช้เคร่ือง NIR Spectrometer 2) การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยตาม

พันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR Spectrometer คู่มือการวิเคราะห์ส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 

2. สร้างสมการท่ีมีประสิทธิภาพในการท้านายคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR 

Spectrometer

3. ทดสอบประสิทธิภาพของสมการเพ่ือท้านายคุณภาพอ้อยพันธ์ุส่งเสริมด้วยเคร่ือง NIR

4. จัดท้าคู่มือการใช้เคร่ือง NIRS ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย

5. สอนวิธีการใช้เคร่ือง NIRS ในการตรวจสอบคุณภาพอ้อยให้แก่เจ้าหน้าท่ี สอน.  

 1.6 ห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือการทดสอบด้านโรคและ 100 สายพันธ์ุ 10 16 160 1,200,000     710,771       695,771       97.89 ผลกำรด้ำเนินงำน

แมลงศัตรูอ้อย โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการ และการ 1,000 ตัวอย่าง 150 100 66.67 1) ปลูกอ้อยพันธ์ุทดสอบความต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดง จ้านวน 16 สายพันธ์ุ เม่ือวันท่ี 13มีค.62

ทดสอบด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 2) ตรวจวิเคราะห์โรคใบขาวอ้อย จ้านวน 100 ตัวอย่าง จาก 3 สถานท่ี 

(ศอภ.1, สถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยอ่างทอง และสถานีวังม่วง) 


3) ศอภ.1 แจ้งว่า พบการระบาดของแมลงจักจ่ันในพื นท่ีปลูกอ้อย อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ทีมผู้เช่ียวชาญได้ลงพื นท่ีส้ารวจพร้อมหาแนวทางวิธีป้องกันก้าจัดแมลง และจัดท้าแปลงทดลอง

ในพื นท่ีท่ีเกิดการระบาดและวางแผนการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง


4) ตรวจวินิจฉัยการระบาดของแมลงศัตรูอ้อยในพื นท่ีอ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัด

5) เพาะเลี ยงขยายผีเสื อข้าวสาร 120 กล่อง แตนเบียนไข่ตริกโกแกรมม่า 1,450 แผ่น และเชื อรา

บิวเวอเรีย 310 ถุง (ต.ค. 61 - พ.ค. 62)

 1.7  การส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือผลผลิตอ้อยโดย 1,450 ตัวอย่าง 735 1,981 270 3,100,000     2,258,401     1,986,827     87.97           ผลกำรด้ำเนินงำน

การวิเคราะห์คุณภาพของดิน โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินให้เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินส้าหรับ

วิเคราะห์ดินให้เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับชาวไร่อ้อยในพื นท่ีภาคตะวันออก และ

ส้าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62

ชาวไร่อ้อย 1. วิเคราะห์คุณภาพดิน จ้านวน 1,951 ตัวอย่าง 

2. ออกเย่ียมติดตามให้ค้าแนะน้าเกษตรกรท่ีจัดท้าแปลงทดสอบ 7 ครั ง

3. เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ ของเกษตรกร 3 ครั ง

4. จัดเตรียมเอกสาร ISO เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ศอภ.4)
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 1.8 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบน ้าตาล ร้อยละ 100 70 70 100 2,000,000     1,474,683     1,389,232     94.21 ผลกำรด้ำเนินงำน

ทรายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยการพัฒนา 1. วิเคราะห์น ้าตาลทรายและกากน ้าตาลทราย จ้านวน 111 ตัวอย่าง 772 รายการวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการฯ ของ ศอภ.1-4 ให้เตรียมความพร้อมจะย่ืน ตั งแต่ ต.ค. 61 - มิ.ย. 62

ขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. (1) อบรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ แก่เจ้าหน้าท่ีของศอภ.1-4 ในการเตรียมความพร้อมจะ

และจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีของ สอน. เร่ืองการ ย่ืนขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2) อบรมการจัดท้าเอกสารในระบบ

วิเคราะห์คุณภาพน ้าตาลทรายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 คุณภาพส้าหรับการทดสอบค่าต่างๆ ตามมาตรฐาน ดังกล่าว และอบรมการประมาณค่าความไม่

ซ่ึงจะด้าเนินการอบรมในช่วงไตรมาสท่ี 3-4 แน่นอน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์น ้าตาลทรายและกากน ้าตาลสุดท้าย 

เม่ือวันท่ี 12-15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศอภ.1 จ.กาญจนบุรี จ้านวน 25 คน (3) อบรม

การจัดท้าเอกสารในระบบคุณภาพตามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุม ศอภ. 2 ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร

3.ทบทวนเอกสารการรับรองห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

4. สอบเทียบเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานวิเคราะห์น ้าตาลทรายและกากน ้าตาลสุดท้าย

5. จัดซื อตัวอย่างน ้าตาลและกากน ้าตาลจากต่างประเทศให้ ศอภ.1-4 เพ่ือน้ามาทดสอบ

ความช้านาญให้ครอบคลุมทุกรายการวิเคราะห์ท่ีได้และยังไม่ได้ขอการรับรองตามมาตรฐาน

ISO/IEC 17025

6. จัดท้า เช่ือมโยง คู่มือคุณภาพ ขั นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ค่าโพลาไรซช่ันและค่าสี

ของน ้าตาลทราย จาก มาตรฐาน 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.

 1.9 การพัฒนาการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน ้าตาล 500 ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง 585 ตัวอย่าง 100 500,000       350,000       279,926       80               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 เปรียบเทียบ

กับเคร่ือง Polarimeter และการ Titration 21 ตัวอย่าง
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4. ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพ่ือน้ามาด้าเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดอ่ืนในกระบวนการ

ผลิตน ้าตาลทราย ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาลในโรงงาน ด้วยเคร่ือง HPLC

5. ขอค้าแนะน้าด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าคอนเดนเสท ณ ห้องปฏิบัติการของโรงงาน

น ้าตาลเอราวัณ

6. วิเคราะห์ตัวอย่างน ้าคอนเดนเสท ของโรงงานน ้าตาลเอราวัณ จ้านวน 3 ตัวอย่าง

 1.10 การจัดท้าต้นทุนการผลิตอ้อย โดยการการส้ารวจ 1,250 ตัวอย่าง ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 800,000       300,000       289,855       96.62 ผลกำรด้ำเนินงำน

ต้นทุนการผลิตอ้อยในพื นท่ีปลูกอ้อยภาคเหนือ ภาคกลาง  - อยู่ระหว่างด้าเนินการออกส้ารวจต้นทุนการผลิตอ้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ค.-62

1.11 โครงการอบรมหลักสูตร "การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด ร้อยละ 100 80 80 100 1,524,000     1,350,000     1,350,526     100.04 ผลกำรด้ำเนินงำน

Smart Sugarcane"   - ด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวไร่อ้อยใน 4 ภูมิภาค ตามหลักสูตร "การผลิตอ้อยอย่าง

ชาญฉลาด Smart Sugarcane"

1.12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน ้า ร้อยละ 100 50 50 100 97,400         60,000         55,744         92.91 ผลกำรด้ำเนินงำน

ในไร่อ้อยสถานีสูบน ้าบ้านเพชร   - ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการน ้าในไร่อ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ในพื นท่ีผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาล และผู้ท่ีสนใจ

2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนำพันธ์ุพืช : 100 3,500,000    2,340,383    2,369,827    101.26        

อ้อย และกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภำพอ้อย (ด้ำเนินกำรเอง) ผลกำรด้ำเนินงำน

 2.1  การจัดตั งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืชอ้อย 1,300 

สายพันธ์ุ/

1,300 

สายพันธ์ุ

1,300 

สายพันธ์ุ

100 1,610,000     1,100,551     954,131       86.70  - การรวบรวมเชื อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบของธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย และการขยาย

โดยการรวบรวมเชื อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบของธนาคาร สายพันธ์ุ/ สายพันธ์ุ/ สายพันธ์ุ/ อ้อยพันธ์ุดี ดังนี 

เชื อพันธุกรรมอ้อย และการขยายอ้อยพันธ์ุดี 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
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2.2  การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 100 70 70 100 1,890,000     1,239,832     1,415,696     114.18 ผลกำรด้ำเนินงำน

และคุณภาพอ้อย โดยการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยให้ 1. เก็บข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพน ้าตาลของงานวิจัยอ้อยลูกผสมชุด CSB08 CSB09

เหมาะสมกับท้องถ่ินชุด CSB ปี 2008 - 2016 และ CSB10 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืช : อ้อย จ.สระบุรี


2  เก็บข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพน ้าตาลของงานวิจัยอ้อยลูกผสมชุด CSB11 - 


CSB14 ณ ศอภ.1

3. การดูแลรักษาอ้อยลูกผสมชุด CSB07 - 12 ท่ีด้าเนินงานวิจัยโดย ศอภ.2-4


4. กอต. จัดการสัมมนา "โครงการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพอ้อย ปี 2562" เพ่ือน้าเสนอผลการด้าเนินงานปรับปรุงพันธ์ุอ้อย

ประจ้าปี 2562 ของศอภ. 1-4 ระหว่างวันท่ี 16-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม

วังน ้าเขียว โฮเทล อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 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

3.  โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 11,380,000   6,071,230    2,759,650    45.45 ผลกำรด้ำเนินงำน

เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพอ้อย  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานเม่ือวันท่ี 9 มิ.ย. 62

กิจกรรม :  โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

 3.1 การเปรียบเทียบพันธ์ุและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่ 6 แปลง/ 6 แปลง/ 6 แปลง/ 100  - การสรุปผลคัดเลือกพันธ์ุอ้อยจาก 6 แปลงให้ได้ 12 พันธ์ุ และเร่ิมต้นด้าเนินการจัดท้าแปลง

แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดดิน 12 พันธ์ุ 12 พันธ์ุ 12 พันธ์ุ เปรียบเทียบพันธ์ุและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่

ในทั ง 4 ภาค

 3.2 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคอ้อย 25 โรค/  - รวบรวมข้อมูลเชื อพันธุกรรมอ้อย ประวัติการใช้ประโยชน์พันธุกรรมอ้อยเพ่ือการ

ทั งระบบ 2,000 เล่ม ปรับปรุงพันธ์ุอ้อย โดยมีข้อมูลทางด้านAgronomic traits,Morphological traits 

และข้อมูลทางด้านชีวโมเลกุล

 3.3 การประยุกต์ใช้การตรวจวัดทางสรีรวิทยาเพ่ือสนับสนุน 100 โคลนพันธ์ุ/
  - จัดท้าแผนด้าเนินงานฯ และสรุปข้อมูลจากอ้อยปลูกและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1

การทดสอบและพัฒนาพันธ์ุอ้อยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 5 คู่ผสม/
 เพ่ือหาพ่อแม่พันธ์ุท่ีเหมาะสมต่อไป

อ้อยในสภาพพื นท่ีแห้งแล้ง 2,000 ต้น

 3.4 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองการเจริญเติบโตพืช DSSAT 10 สถานท่ี/
  - จัดท้าแผนด้าเนินงานฯ และรวบรวมข้อมูลดิน ฟ้า และอากาศ จากแหล่งต่างๆ

ท้านายผลผลิตอ้อยในสภาพต่างๆ และค้าแนะน้าในการให้ 10 ไฟล์/
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 10 สถานท่ี และรวบรวมข้อมูลการใช้อ้อยเพ่ือ

น ้าเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 20 คน ก้าหนดพันธ์ุอ้อยใช้เป็น Input ส้าหรับแบบจ้าลอง
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 3.5 จัดท้าเอกสารวิชาการท่ีรวบรวมองค์ความรู้ด้านอ้อย 400 เล่ม  - อยู่ในการด้าเนินงานไตรมาสท่ี 4

 3.6 จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอ้อยให้แก่  50 คน  - อยู่ในการด้าเนินงานไตรมาสท่ี 4

เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ท่ีสนใจ
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์อุตสำหกรรมอ้อยและ 12,000,000   6,984,000    6,984,000    100            ผลกำรด้ำเนินงำน

น ้ำตำลทรำยสู่อุตสำหกรรม 4.0  - ตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ี 2 แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการด้าเนินงานงวดท่ี 3 

กิจกรรม :  โดยได้ด้าเนินการ และมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

1. จัดท้าแผนการด้าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงานตลอดโครงการ

2. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล

ทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0  และอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ

ศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0

 4.1 แผนพัฒนาบุคลากร 1 แผน 1 แผน 1 แผน 100   - จัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงการ และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่อุตสาหกรรม 4.0

 4.2. พัฒนาเพ่ิมฐานข้อมูลอ้อยและน ้าตาลทรายในระบบ 2 module  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

สารสนเทศคลังข้อมูล (SDC)

 4.3 พัฒนาแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับดิน น ้า ปุ๋ย 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

 4.4 พัฒนาแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับระบบเตือนภัยโรคและ

แมลง

1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

(Warning system)

 4.5 จัดท้าโปรแกรมสารสนเทศในการแสดงพื นท่ีความ

เหมาะสม

1 โปรแกรม  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

แสดงตามเกณฑ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 4.6 จัดท้าโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเด่ียว (standalone 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

system) ส้าหรับแสดงพื นท่ีความเหมาะสมส้าหรับการ

ปลูกอ้อยและขยายพื นท่ีปลูก

 4.7 พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

เพ่ือช่วยในการบริหารการตัดสินใจในระบบอุตสาหกรรม

อ้อยและน ้าตาลทราย

 4.8 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

การเพ่ิมมูลค่าอ้อย (Sugarcane for BioEconomy)

 4.9 จัดท้าระบบ FARM mobile อุปกรณ์ติดกับเคร่ือง 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

จักรกลเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานเคร่ืองจักรกลในการ

สนับสนุนงานพัฒนาด้านอ้อย
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 4.10 จัดท้าระบบ Precise Agriculture สารสนเทศจัดเก็บ 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการบินไร้คนขับด้วยเทคโนโลยี

การบินไร้คนขับ

 4.11 สร้างสมการในการวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเป้ือน 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

อ้อยด้วยเทคนิค NIR (Near Infrared) เทคนิค NIR (Near Infrared)

5. โครงกำรพัฒนำเพ่ิมผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั งแบคทีเรีย 10,000,000   4,400,000    2,000,000    45.45 ผลกำรด้ำเนินงำน

และลดอัตรำท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนำโนชีวภำพ  - อยู่ในระหว่างการด้าเนินงานงวดท่ี 2  ซ่ึงจะครบก้าหนดส่งงานวันท่ี 12 มิย. 62

กิจกรรม :  โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 


 5.1 การสัมมนาเพ่ือเปิดโครงการ และให้ความรู้เก่ียวกับ 1 ครั ง/50 คน 1 ครั ง/50 คน 1 ครั ง/89 คน 100  - จัดสัมมนา เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

โรคอ้อยและการใช้สารนาโนชีวภาพในการป้องกันโรคอ้อย มีผู้เข้าร่วมทั งสิ น 89 ราย

 5.2 การส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการระบาดของค 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 100  - มีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการระบาดของโรคอ้อยท่ีส้าคัญในประเทศทั ง 4 ภูมิภาค

โรคอ้อยท่ีส้าคัญในประเทศทั ง 4 ภูมิภาค 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ภาคกลาง จ.ชลบุรี และกาญจนบุรี 2)ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี และนครราชสีมา 4) ภาคเหนือ จ.ก้าแพงเพชร

และ จ.นครสวรรค์

 5.3 ศึกษาพัฒนาสูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งแบคทีเรียและเชื อราสาเหตุโรคอ้อย เพ่ือลดอัตราท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย1 สูตร 1. ศึกษาข้อมูลการปลูกเชื อสาเหตุโรคอ้อยส้าหรับทดสอบ ความต้านทานโรคในขั นตอน

และเชื อราสาเหตุโรคอ้อย เพ่ือลดอัตราท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย ของการคัดเลือกพันธ์ุ 


2. สังเคราะห์ วิเคราะห์คุณสมบัติ และศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสูตร

สารนาโนชีวภาพ ส้าหรับยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรีย และเชื อราสาเหตุโรคอ้อย

ท่ีส้าคัญในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

3. ทดสอบสูตรนาโนชีวภาพส้าหรับยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรีย และเชื 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)

 5.4 ศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสูตร 1 งาน  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

นาโนชีวภาพ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 5.5 การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 1 งาน  - ด้าเนินการไตรมาส ท่ี 4

สูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งโรคอ้อยท่ีเกิดจากแบคทีเรีย

และเชื อรา เพ่ือให้มีความพร้อมส้าหรับย่ืนขอการรับรอง

อนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 5.6 จัดท้าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนา 100 ชุด  - ด้าเนินการไตรมาส ท่ี 4

สูตรนาโนชีวภาพในการยับยั งแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคอ้อย

6. โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองจักร 5,000,000    4,850,000    2,910,000    60 ผลกำรด้ำเนินงำน

กลเกษตรเพ่ือกำรปลูก บ้ำรุงรักษำ กำรเก็บเก่ียว  - ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 แล้ว และอยู่ในระหว่างการด้าเนินงานงวดท่ี 3 

และขนส่งอ้อย ระยะท่ี 1 โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

กิจกรรม :

 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 การเก็บเก่ียว 100 เล่ม ส้าหรับหลักสูตรอบรมในระดับ 1 เรียบร้อยแล้ว 

และขนส่งอ้อย ในรูปแบบ e-book และเล่มคู่มือ 

 6.2 จัดท้าหลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 100  - จัดท้าหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้าร่วม

ชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ โครงการฯแล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจาก สอน. แล้ว

 6.3 คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการใหม่ 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100  - คัดเลือกเกษตรกรฯ จ้านวน 100 ราย ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมระดับ 1  เพ่ือคัดเลือก 20 ราย

ในพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เข้ารับการ เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมในระดับ 2 ต่อไป

ฝึกอบรมในระดับท่ี 1 : หลักสูตรความรู้พื นฐานการบริหาร

จัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในการผลิตอ้อย

 6.4 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้บริการ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100  - ได้ท้าการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา เพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย เรียบร้อยแล้ว

การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย

 6.5 ฝึกอบรมในระดับท่ี 2 : หลักสูตรการใช้งานระบบ 20 ราย 20 ราย 20 ราย 100 1. ด้าเนินการฝึกอบรมระดับท่ี 2 : หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการให้บริการ

สารสนเทศด้านการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือ เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือการปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย จ้านวน 20 ราย

การปลูกอ้อย บ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งอ้อย โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถแทรกเตอร์ กลุ่มรถคีบ และกลุ่มรถตัดอ้อย 

โดยคัดเลือกและประเมินผลจากผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม ในวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

ในระดับท่ี 1 มาเข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ี 2 2. ประชุมตรวจรับงานงวดท่ี 2 เม่ือ 26 เมษายน 2562  

 6.6 คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการท่ีมี 5 ราย 7 ราย 7 ราย 100  - คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการ
 จ้านวน 7 ราย

ศักยภาพและความพร้อม เป็นผู้ประกอบการต้นแบบ
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โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/
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จัดสรรตำม 
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แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 6.7 จัดฝึกอบรมในระดับท่ี 3 : หลักสูตรการพัฒนาสร้าง 5 ราย/ -            -            -            

ผู้ประกอบการต้นแบบให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือ 3 กลุ่ม

ผู้ประกอบการใหม่

 6.8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่บุคลากรของ สอน. 50 ราย -            -            -            

รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง

7. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมอ้อย 3,000,000    1,192,000    1,192,000    100 ผลกำรด้ำเนินงำน

และน ้ำตำลทรำย ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม  - ด้าเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างด้าเนินงานงวดท่ี 3 

อ้อยและน ้ำตำลทรำยทั งระบบสู่อุตสำหกรรม 4.0 โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

กิจกรรม :

 7.1 จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1 แผน 1 แผน 1 แผน 100  - จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย อ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผ่านทางส่ือรูปแบบต่าง ๆ

และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผ่านทางส่ือรูปแบบต่าง ๆ

 7.2 จัดท้าสกู๊ปข่าวยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 10 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าสกู๊ปข่าว ซ่ึงเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานในงวดท่ี 3 

อ้อยและน ้าตาลทราย ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง 3, 5, 7 หรือ 9 อย่างน้อย 2 ช่องสถานี

 7.3 จัดท้าสารคดีข่าว ความยาว 2-5 นาที/ครั ง ออกอากาศ 10 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าสารคดีเชิงข่าว ซ่ึงเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานในงวดท่ี 3

เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)

 7.4  จัดท้าสารคดีข่าวความยาว 1-2 นาที/ครั ง ออกอากาศ 10 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 100  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าสารคดีเชิงข่าว ซ่ึงเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานในงวดท่ี 3

เผยแพร่ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ระบบ FM 92.5 MHz

 7.5  ผลิตและจัดท้าวีดีทัศน์  ความยาว 5 - 7 นาที 

(บรรยาย

2 เร่ือง

ภาษาอังกฤษ)

 7.6 การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social 

Media

4 ครั ง/เดือน 4 ครั ง 4 ครั ง 100  - การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media Facebook) ในลักษณะ

 Facebook) ในลักษณะอินโฟกราฟฟิค (Info graphics) อินโฟกราฟฟิค (Info graphics) จ้านวน 4 ครั ง   ในเดือนเมษายน 2562

1. สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต (1)

2. สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต (2)

3. สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต (3)

4. ขั นตอนการเตือนภัยการระบาดและการป้องกันก้าจัดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย

 7.7 จัดนิทรรศการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่ 3 เร่ือง/

อุตสาหกรรม 4.0 15 ชิ นงาน

 -

 -

 -
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แผน/ผล 9 เดือน
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 7.8 การจัดสัมมนาผู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อย 400 ราย/
น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 1 ครั ง
 7.9 น้าส่ือมวลชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาดูงาน 15 ราย/
1 ครั ง
8. โครงกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถบุคลำกร ร้อยละ 100 3,164,600    2,000,000    2,386,743    119.34 ผลกำรด้ำเนินงำน

ในระบบอุตสำหกรรมอ้อย น ้ำตำลทรำย และอุตสำหกรรม ได้ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย โดยจัดฝึกอบรมสัมมนา
ต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (ด้ำเนินกำรเอง)   ตามหลักสูตร ดังนี 
กิจกรรม : 
 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงนโยบายไปสู่
ก้าหนดหลักสูตร/ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้เหมาะสม การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค จ.กรุงเทพฯ โดยมี
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและสมรรถนะของบุคลากร ข้าราชการ สอน. เข้าร่วมอบรม จ้านวน 40 คน งบประมาณท่ีใช้ 118,000 บาท

2. การอบรมเสริมสร้างความรู้ เร่ือง มีสติพิชิตคอรร์รัปชันสอน. ร่วมใจห่างไกลทุจริตและศึกษา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันท่ี 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท 
จ.จันทบุรี โดยมีข้าราชการ สอน. และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม จ้านวน 40 คน
งบประมาณท่ีใช้ 208,538 บาท
3. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เร่ือง "ก้าวต่อไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายไทย" เม่ือวันท่ี 19 ต.ค. 61 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้า จ.กรุงเทพฯ  
โดยมีข้าราชการ สอน. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมอบรม จ้านวน 300 คน งปม.ท่ีใช้ 210,000 บาท
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "คุณลักษณะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 4.0"
เม่ือวันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี  โดยมีข้าราชการ
สอน. เข้าร่วมอบรม จ้านวน 30 คน งบประมาณท่ีใช้ 216,760 บาท
5. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เร่ือง "การปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัลและเตรียมพร้อมสู่ 
Thailand 4.0" เม่ือวันท่ี 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 โดยมีข้าราชการ สอน. เข้าร่วมอบรมจ้านวน 49 คน งบประมาณท่ีใช้ 339,300 บาท
6. การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-31 มค.62 ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. และ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 10 ราย งบประมาณ 16,000 บาท
7. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองระหว่าง
วันท่ี 1-3 กพ. 62  โดยมีเจ้าหน้าท่ี สอน. เข้าร่วมอบรมจ้านวน 40 คน งปม.ท่ีใช้ 251,350 บาท
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) 
การปรับปรุงกระบวนงาน การวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี วัด ระหว่างวันท่ี 6-8 กพ.62 
ณ จังหวัดจันทบุรี เงินงบประมาณ จ้านวน 150,400 บาท
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) 4.0 ระหว่างวันท่ี 25 - 27 ก.พ. 62 ณ จังหวัดนครราชสีมา เงินงปม. 194,550 บาท
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

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 พฤษภาคม 2562 (อาทิตย์-จันทร์) ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

จ้านวนเงิน 102,430 บาท

9. โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อย 14,368,000   3,484,000    3,484,000    100            ผลกำรด้ำเนินงำน

แบบบูรณำกำร ระยะท่ี 1  - อยู่ในระหว่างการด้าเนินงานงวดท่ี 2 ซ่ึงจะครบก้าหนดส่งงานวันท่ี 5 มิย.62

กิจกรรม :
 โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

 9.1 สร้างการตระหนักรู้ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 900 ราย 250 ราย 250 ราย 100 1. จัดฝึกอบรมสร้างการตระหนักรู้ 100 ราย เม่ือวันท่ี 17-18 ธ.ค. 61 ณ โรงงานน ้าตาลและอ้อย

ให้แก่ทุกภาคส่วน ตะวันออก

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยและแนวทาง

การป้องกันก้าจัด แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าท่ีโรงงานน ้าตาล นักวิชาการ และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องจ้านวน 2 ครั ง ในพื นท่ีภาคกลาง ท่ี ศอภ. 1 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ี ศอภ. 4 ในเดือน มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั งหมด 110 ราย

3. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการ โรงงานน ้าตาล และเกษตรกร

ชาวไร่อ้อย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีนักวิชาการของโรงงานน ้าตาล และนักวิชาการของส่วนราชการ ณ ภาคเหนือ : 

ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายภาคท่ี 2 (ศอภ.2) อ้าเภอเมือง จังหวัด

ก้าแพงเพชร เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 40 ราย

 9.2 แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบ 100,000 ต้น -            -            -            1. คัดกรองท่อนพันธ์ุอ้อยท่ีปลอดโรคใบขาว เพ่ือให้ได้ท่อนแม่พันธ์ุท่ีน้ามาใช้ในการผลิต

บูรณาการกระบวนการและวิธีการ โดยผลิตต้นกล้าพันธ์ุอ้อย ต้นกล้าเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ 

ปลอดโรคด้วยกระบวนการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ 2. ทดสอบการปลอดโรคใบขาวของกล้าพันธ์ุก่อนด้าเนินกระบวนการเพ่ิมปริมาณต้นกล้า

จากการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือด้วยระบบ Bioreactor

3. เพ่ิมปริมาณต้นกล้าจากการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือด้วยระบบ Bioreactor อย่างต่อเน่ือง

 9.3 การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาด 10 เครือข่าย/  - อยู่ในการด้าเนินงาน

ของโรคใบขาวอ้อย 200 คน/


อบรม 3 ครั ง

 9.4 จัดท้าแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค 1 แผน  - อยู่ในการด้าเนินงานงวดท่ี 4 ซ่ึงก้าหนดส่งวันท่ี 3 กันยายน 2562

ใบขาวอ้อย โดยการมีส่วนร่วม
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

10.โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรใช้พลังงำนของกระบวนกำร 6,845,000    3,983,790    3,983,790    100 ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลิตอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย เพ่ือมุ่งสู่  - ด้าเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการด้าเนินงาน

อุตสำหกรรม 4.0    งวดท่ี 3  โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

กิจกรรม :

   10.1 จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 3 โรงงาน 3 โรงงาน 3 โรงงาน 100  - จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทราย

น ้าตาลทรายของทั งโรงงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล  - ติดตั งเคร่ืองมือวัด และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละกระบวนการผลิต

ในภาพรวมและประสิทธิภาพของการผลิตน ้าตาลทรายท่ีได้ น ้าตาลทรายโรงงานน ้าตาลทรายท่ีเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 3 โรงงาน

  - การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในภาพรวมและประสิทธิภาพของการผลิตน ้าตาลทรายท่ีได้

   10.2 ออกแบบ และพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์จาก 1 โมเดล

ข้อมูลทางสถิติในด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประเมิน

ศักยภาพของกระบวนการผลิตน ้าตาลทราย

   10.3 สร้างแบบจ้าลองการประเมินศักยภาพของกระบวน 1 โมเดล

การผลิตน ้าตาลทรายจากการพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ท่ี

สามารถประมวลผลการใช้พลังงานต่อผลผลิตท่ีได้อย่างถูกต้อง

   10.4 การอบรมให้ความรู้การใช้งานแบบจ้าลองการประเมิน 50 ราย

ศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย ให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ

   10.5 จัดท้าคู่มือการใช้งานแบบจ้าลองการประเมิน 300 เล่ม

ศักยภาพในการผลิตน ้าตาลทราย

11. โครงกำรพัฒนำเพ่ือบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ 15,000,000   7,837,500    -             -             ผลกำรด้ำเนินงำน

ภูมิศำสตร์เชิงพื นท่ี (ระยะท่ี 2)(งบลงทุน)  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 1 - 2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 เม.ย.62 

กิจกรรม :
 และมีการท้าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมในสัญญาจ้าง โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

 11.1 ทบทวนและปรับปรุงการใช้งานของระบบเดิมท่ีได้ 2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 100  - ทบทวนและปรับปรุงการใช้งานของระบบเดิมท่ีได้ด้าเนินการในระยะท่ี 1 ทั ง 2 เร่ืองแล้ว 

ด้าเนินการในระยะท่ี 1 ทั ง 2 เร่ือง ตามท่ี สอน. เห็นชอบ

 11.2 จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูล 1 คน 1 คน 1 คน 100  - จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานท่ี สอน. ตั งแต่เร่ิมโครงการ จ้านวน 1 คน

ประสานงานโครงการท่ี สอน. ตลอดทั งโครงการ

 11.3 จัดหาเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 4 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 100  - ส่งมอบเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ้านวน 4 ชุด

(Handheld GPS Receivers)

 11.4 จัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100  - ส่งมอบลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Windows Server 2019 Standard 24 Core จ้านวน 1 ชุด

server 2016 standard 24 core
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โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
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แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 11.5 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผลแบบ 5 ชุด 5 ชุด -            -             - อยู่ในระหว่างจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 พร้อมลิขสิทธ์ิ

ท่ี 2 พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10  ซ่ึงอยู่ในกระบวนการจัดซื อจัดจ้างของท่ีปรึกษา 

 11.6 ออกแบบและพัฒนาระบบน้าเสนอสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 100  - ออกแบบโครงสร้างระบบบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์ จ้านวน 3 เร่ือง

ให้สอดคล้องกับห้องติดตามสถานการณ์ของ สอน. ท่ี สอน. เห็นชอบ

 11.7 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบูรณาการระบบ 30 ราย -            -            -            

สารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื นท่ี ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจ

 11.8 เช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื นท่ีกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3 หน่วยงาน -            -            -            

 11.9 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนท่ัวไป 1 ครั ง -            -            -            

12. โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) 9,168,000    4,891,128    -             -             ผลกำรด้ำเนินงำน

ด้ำนอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย ระยะท่ี 2  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 1-2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. 2562

(งบลงทุน) โดยจัดท้าแผนการด้าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงานตลอดโครงการ การทบทวน ส้ารวจ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และอยู่ในระหว่างการจัดหา

ซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงานท่ีพัฒนาขึ น 

ซ่ึงอยู่ในกระบวนการจัดซื อจัดจ้างของท่ีปรึกษา และมีการท้าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม

กิจกรรม : ในสัญญาจ้าง

 12.1 ออกแบบและพัฒนาระบบรวบรวม จัดเก็บ และ 10 เร่ือง

บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ

 12.2 ออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปล่ียน น้าเสนอข้อมูล 10 เร่ือง

 12.3 ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และระบบ 10 เร่ือง

น้าเสนอข้อมูล 

 12.4 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมจัดฝึกอบรมระบบศูนย์ 30 ราย

ข้อมูล Data Center ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย

 12.5 จัดหาซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บ 1 ชุด 1 ชุด  - อยู่ในระหว่างการจัดหาซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเพ่ือใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบ

ข้อมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในระบบงานท่ีพัฒนาขึ น มาเพ่ือใช้ในระบบงานท่ีพัฒนาขึ น ซ่ึงอยู่ในกระบวนการจัดซื อจัดจ้างของท่ีปรึกษา 
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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 ร้อยละ

13. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมชีวภำพ 9,750,000    5,670,000    2,835,000    -         ผลกำรด้ำเนินงำน

กิจกรรม :
  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานเม่ือวันท่ี 24 มิ.ย.62 

โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

   13.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 100 1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีน้าอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบ

2 .วิเคราะห์และศึกษาโครงสร้างเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีด้าเนินการพัฒนา

   13.2  คัดเลือกผลิตภัณฑ์ พร้อมท้าแผนธุรกิจของ 5 ผลิตภัณฑ์ 3. วิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมส้าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีด้าเนินการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เสนอแนะและคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมี 4. การด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ศักยภาพในการน้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์    4.1 พลาสติกชีวภาพ อยู่ระหว่างการพัฒนาสมบัติเม็ดพลาสติกชีวภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับ

   13.3 การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ 10 ราย กระบวนการผลิตเดิมได้

บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้ท่ีเก่ียวข้องด้าน    4.2 สารสกัดชีวภาพจากอ้อยและน ้าตาลทราย อยู่ระหว่างการปรับปรุงวิธีการให้สามารถสกัดสาร

เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาการผลิต ได้ในปริมาณมาก 

อุตสาหกรรมชีวภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบแก่ 
   4.3 ศึกษาวิธีการน้าไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เคร่ืองส้าอาง และพลังงาน เป็นต้น

เจ้าหน้าท่ีของ สอน.

 14.4 การสัมมนาเผยแพร่การด้าเนินงานโครงการและ 100  ราย

เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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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 ร้อยละ

14. โครงกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data 1 ระบบ 9,146,000    4,879,391    -             -            ผลกำรด้ำเนินงำน

Analytic) ส้ำหรับอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย  - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 1 และ 2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 พ.ค.2562 

(งบลงทุน ครุภัณฑ์) โดยได้มีการจัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม วิธีการด้าเนินงาน ในทุกๆ ขั นตอนการ

กิจกรรม : ด้าเนินงาน  การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและ

 14.1 จัดหาซอฟต์แวร์ (Veam Backup and Replication 1 ชุด 1 ชุด น ้าตาลทราย และอยู่ในระหว่างจัดหาซอฟต์แวร์ (Veam Backup and Replication for VMware)

 for VM ware) ส้าหรับส้ารองข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม (12 License) (12 License) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือใช้ในการส้ารองข้อมูล ซ่ึงอยู่ในกระบวนการจัดซื อจัดจ้างของ

กฎหมาย เพ่ือใช้ในการส้ารองข้อมูล ท่ีปรึกษา และมีการท้าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมในสัญญาจ้าง    

 14.2 ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ

ส้าหรับการเช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลท่ีมีรูปแบบ

หลากหลายจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ

 14.3 ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึก และระบบวิเคราะห์ 1 ระบบ

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบหลากหลายจากสังคมออนไลน์

 14.4 ออกแบบและพัฒนาระบบน้าเสนอข้อมูลผ่านศูนย์ 1 ระบบ

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน ้าตาลทราย

 14.5 จัดท้าเว็บไซต์ 2 ภาษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 1 ครั ง

 14.6 จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบ และจัดฝึกอบรมหลักสูตร

การบูรณาการระบบสารสนเทศ ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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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



แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

15. โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตอ้อยพันธ์ุใหม่ 36,178,600   21,493,180   9,887,350    46.00

และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุดี  ประกอบด้วย ผลกำรด้ำเนินงำน

  15.1 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตอ้อยพันธ์ุดี 18,903,280   8,592,400     - อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 2 ซ่ึงครบก้าหนดส่งงานเม่ือวันท่ี 24 มิ.ย.62 

และส่งเสริมอ้อยพันธ์ุใหม่ โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

กิจกรรม :

   15.1.1 ทดสอบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส้าหรับการ 2 สายพันธ์ุ/
  - ส้ารวจพื นท่ี ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ส้าหรับการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยขั นท่ี 1

ควบคุมการออกดอกของอ้อย และการจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย 1 คู่ผสม/
 (1st Selection) และขั นท่ี 2 (2nd Selection) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส้ารวจ 

และเพ่ิมผลผลิตในพื นท่ีแปลงสาธิตการปลูกอ้อย 150 ไร่ พื นท่ี 150 ไร่

   15.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย 2 พื นท่ี/
 2 พื นท่ี 2 พื นท่ี 100  - ส้ารวจเชื อพันธุกรรมอ้อยป่าในเขตพื นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในกระบวนการจัดท้าแปลงธนาคารเชื อพันธุกรรมอ้อย 2 วิธีการ/  - เก็บรักษาเชื อพันธุกรรมอ้อยด้วยนวัตกรรม In vitro และ In Situ จ้านวน 2 วิธี

การจับคู่ผสมพันธ์ุอ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั นท่ี 1 500 Sequencing
  - ศึกษา ส้ารวจ และจัดหาคู่ผสมอ้อย(A18) จ้านวน 500 Sequencing number ในพื นท่ี

50,000 number/ ภาคเหนือ 14 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด 

50,000 ต้นกล้า

 15.1.3 การคัดเลือกพันธ์ุอ้อยของส้านักงานด้วยเทคโนโลยี 1 รายการ/
 1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงและคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 

สารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกล
ในการ 1 รูปแบบ/
 ในโครงการปี 2557-2561  จ้านวน 1 รายการ

ทดแทนแรงงานคนในขั นตอนการพัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีอยู่ใน 1 เครือข่าย 2. ทดสอบรูปแบบการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพแปลง เพ่ือการทดสอบขั นท่ี 1 

แปลงทดลอง พร้อมด้วยสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา จ้านวน 1 รูปแบบ

พันธ์ุอ้อย 3. ศึกษาการออกแบบจัดท้าแปลงอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงและรูปแบบการเก็บเก่ียวอ้อย

ในแปลงทดสอบขั นท่ี 3 ในโครงการปี 2561

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล  9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 15.1.4 การปฏิบัติงานทางด้านชีวโมเลกุล เพ่ือเพ่ิม 6 สายพันธ์ุ/  - ศึกษา วิจัย และทดสอบ เพ่ือให้ได้ Primer ท่ีมีศักยภาพในการแยกความแตกต่างของ 

ประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยและการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 1 แนวทาง DNA fingerprint ของเชื อพันธุกรรม 6 สายพันธ์ุ

 15.1.5 การศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรค 2 โรคๆละ/  - อยู่ในระหว่างการด้าเนินงานตามแผน

ของเชื อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม  500 สายพันธ์ุ

  15.2 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart -             2,589,900    1,294,950    ผลกำรด้ำเนินงำน

Farming (เพ่ิมเติม ไตรมาส 3)   - ตรวจรับงานงวดท่ี 2 แล้ว เม่ือวันท่ี 26 มิย. 62 ขณะนี อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2

กิจกรรม : โดยมีความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ดังนี 

1. ส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 100  - ส้ารวจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในพื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ในกลุ่มเกษตรกรคู่สัญญาโรงงาน

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 8,426 ไร่ เกษตรไทยฯ จ้านวนทั งสิ น 30 ราย รวมพื นท่ี 8,426 ไร่

2. ทดสอบระบบการเก็บข้อมูลพื นท่ีเพาะปลูกอ้อยแปลงใหญ่ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 100 1. ด้าเนินการทดสอบระบบการเก็บข้อมูลพื นท่ีเพาะปลูกอ้อยแปลงใหญ่ 

เพ่ือการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีอากาศยาน 2. สร้างแผนท่ีเพาะปลูกในระบบสารสนเทศ(www.thaismartfaming.com) 

ไร้คนขับ (ขยายผลการด้าเนินงานจากโครงการปีก่อน) 3. ส้ารวจพื นท่ีโดยใช้ drone บันทึกผลข้อมูลการเพาะปลูก และทดสอบการกรอกระบบ

3. ด้าเนินการติดตั ง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบ 30 ราย 30 ราย 30 ราย 100 1. ทดสอบติดตั งและใช้งานระบบการจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย และการจัดท้าต้นทุนการเพาะ

การจัดท้าแผนท่ีเพาะปลูกอ้อยและการจัดท้าต้นทุนการ ปลูกออนไลน์ ผ่านเกษตรกรกลุ่มเล็ก จ้านวน 3 ราย (ท่ีบ้านหนองบัวตากลาน บ้านหนองใหญ่ 

เพาะปลูกออนไลน์ ผ่านตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 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

4. พัฒนาระบบวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร 4 ระบบ -            -            -             - อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ

จัดการไร่อ้อยรองรับแผนท่ีเพาะปลูกอ้อย ตามหลักการ 

Smart Farming
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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 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 

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด้ำเนินงำน/

ทั งปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

1. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 2 (2) 1 1.4 P  - 43,732,300      38,753,700      29,539,000     76.22    

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 2 (2) 1 1.4  - P 1,145,100        1,069,100       859,800         80.42    

3. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.4  - P 852,000          852,000          743,100         87.22    

สู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐาน 2 2 (2) 1 1.4 P  - 3,300,000        2,770,000       -                -        

สากล (Eco Sticker)

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (2) 1 1.4 P  - 1,720,000        1,720,000       489,500         28.46    

6. โครงการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า 2 2 (2) 1 1.4 P  - 3,749,600        1,874,800       -                -        

7. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (งบลงทุน) 2 2 (3) 1 1.4 P  - 54,100,300      54,100,300      -                -        

8. โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (งบลงทุน) 2 2 (3) 1 1.4 P  - 130,600,000    130,600,000    -                -        

9. โครงการการบริการจัดการข้อมูลส าหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 2 2 (12) 4 4.3  - P 11,300,000      4,520,000       4,480,000       99.12    

10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2 2 (18) 4 4.3  - P 600,500          545,500          365,300         66.97    

11. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accrediation) 2 2 (18) 1 1.4 P  - 3,317,400        3,057,400       2,660,800       87.03    

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

รวมท้ังส้ิน 254,417,200    239,862,800   39,137,500    16.32    

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

รำยกำรโครงกำร

ควำมสอดคล้อง งบประมำณ (บำท)ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ
จัดสรร

ยุทธ์ฯ 
อก.

กลยุทธ์
 อก.

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

เป็นไปตำม
แผน

 ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 9 เดือน

146



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 ร้อยละ
1. โครงกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 99 43,732,300   38,753,700   29,539,000   76.22 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม

1) ก าหนด แก้ไขปรับปรุง/ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 45 เร่ือง 0 0 จัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ านวน 64 เร่ือง

2) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,000 1,800 4,070 226.11 ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 4,070 ผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์

3) การตรวจติดตามผล 1,000 960 931 96.97 รายงานผลการตรวจติดตามจากอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือให้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย 931ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

4) ก ากับดูแลและตรวจติดตามการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00

ชุมชนของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด

5) การพัฒนาผู้ผลิตชุมชน 2,150 คน 2,150 คน 2,498 คน 116.18 1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพสินค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความม่ันคง

และย่ังยืน”ณ จังหวัดอยุธยา, จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดเชียงรายจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และระยอง ผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 1,773 คน

2. -จัดสัมมนาการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วม 196 คน


3. จัดสัมมนาเตรียมศักยภาพผู้ประกอบการ มผช.รองรับการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานชุมชนเชิง


ดิจิตอล ณ จ.กาญจนบุรี,จ.เชียงราย จ.บุรีรัมย์ จ.กระบ่ี และจ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม
จ านวน 529 คน

6) การจัดการข้อมูลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 คร้ัง -            -            -            

7) การจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100  - จัดประชุมสัมมนา เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินงานด้านการรับรองคุณภาพ

ด าเนินงานการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เข้าร่วม จ านวน 247 คน

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)



โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

แผน/ผล 9 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 ร้อยละ

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 100 1,145,100    1,069,100     859,800       80.42 ผลกำรด ำเนินงำน

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 265.21

กิจกรรม

1) ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ 225 คน 225 คน 433 คน 192.44 1. บุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา จ านวน 11,750 คน

 SMEs ให้มีความพร้อมด้านการมาตรฐาน 


(5 สถานประกอบการ)

2) ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงงานและคุณภาพ 5 5 6 120 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน มอก. สถานประกอบการสถานประกอบการสถานประกอบการ ด้านการมาตรฐาน จ านวน 
6 สถานประกอบการ

3) สัมมนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ 2/100
 2/100
 2/125
 125

ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มอก.) คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

4) ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา 1/160 1/160 1/186 116.25

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

5) ส่งเสริมเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านการมาตรฐาน 105/1,305 77/977 322/11,006 772.34

ผ่านส่ือโซเซียลมีเดีย  เร่ือง/คน  เร่ือง/คน  เร่ือง/คน

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

นโยบำย Agenda :  …………………………………………-…………………………………………….

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3. โครงกำรส่งเสริมกำรน ำมำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจ
 100 852,000       852,000        743,100       87.22 ผลกำรด ำเนินงำน

พอเพียงภำคอุตสำหกรรมสู่ภำคปฏิบัติ (มอก.9999)

กิจกรรม

1) สัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายและผลักดันแนวทางเศรษฐกิจ 2/100 2/100 2/147 147.00  - บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้เก่ียวกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง มอก.9999 สู่ภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน จ านวน 392 คน

องค์กรภาคเอกชนและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 5/25 5/25 5/104 416.00

เพ่ือต่อยอดการพัฒนา องค์กรเข้าสู่มาตรฐานแนวทาง
 หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

3) ทวนสอบประสิทธิผลและความส าเร็จเพ่ือการตรวจ
 10/55 10/55 10/93 169.09

ประเมินและการรับรอง หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน หน่วยงาน/คน

4) ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ผู้ประกาศรับรองตนเอง 1/30

คร้ัง/คน

0 1/48

คร้ัง/คน

160

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

4. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนป้ำยข้อมูล 3,300,000    2,770,000     -             -             

รถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

1) ศึกษาการท างานท าความเข้าใจกับปัญหาพัฒนาระบบ 1 รายงาน 1 รายงาน -             -อยู่ระหว่างด าเนินการ และคาดว่าลงนามสัญญาจ้างได้ ภายใน
เดือน มิ.ย.62

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Problem Define)

2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ (Data Analysis) 1 รายงาน 1 รายงาน -            

3) พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 6 ระบบ 6 ระบบ -            

4) ทดสอบระบบ (Testing) และ Web Services 6 ระบบ 6 ระบบ -            

5) ฝึกอบรม (Traning) 2 ระบบ -            -            

6) ใช้งานระบบจริง (Implement) 6 ระบบ -            -            

5. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 65 1,720,000    1,720,000     489,500       28.46

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

1) การอภิปรายเพ่ือจัดท าร่างมาตรฐาน 3/12
คร้ัง/เร่ือง 3/12
คร้ัง/เร่ือง 3/12
คร้ัง/เร่ือง 100  - อยู่ระหว่างด าเนินการอภิปรายพิจารณาความเห็นร่างมาตรฐาน จ านวน 2 คร้ัง 12 เร่ือง 

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 -            0
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

6. โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ -            -            -            40 3,749,600    1,874,800     -             0.00 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้างและตรวจรับ
   2 คณะ 2 คณะ 2 คณะ

การจ้าง

2) จัดจ้างท่ีปรึกษา 1 หน่วยงาน 1  หน่วยงาน 1  หน่วยงาน ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562

 3) ท่ีปรึกษาด าเนินการ   
 

   3.1) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 1 : แผนการด าเนินงานการ 1 ฉบับ 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี 1

ก าหนดมาตรฐานและองค์ประกอบของคณะผู้จัดท าร่าง

มาตรฐาน


    3.2) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 2 :รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ 1 ฉบับ

ข้อก าหนดและวิธีการทดสอบ, รายงานการประชุมคณะ

ผู้จัดท าร่างมาตรฐาน
 

   3.3) ท่ีปรึกษาส่งงานงวดท่ี 3 : สรุปผลการสัมมนาระดม 1 ฉบับ

ความคิดเห็นร่างมาตรฐาน, สรุปผลการพิจารณาร่าง

มาตรฐานและไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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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 ร้อยละ

7. โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบรองรับ 60 54,100,300     54,100,300   -             0.00 ผลกำรด ำเนินงำน

อุตสำหกรรมศักยภำพ (งบลงทุน)

กิจกรรม : จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบส าหรับห้องปฏิบัติการ 5 ชุด 5 ชุด 3 ชุด 60 1. ลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบ 3 ชุด ดังน้ี


รายสาขา ประกอบด้วย 1.1 ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก


1.รายการ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ าของฟิล์ม 1 ชุด 1 ชุด              -           7,279,000      7,279,000 1.2 ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิลม์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก


และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 1.3 ชุดทดสอบการซึมผ่านของไอน้ าของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก



2.รายการ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 1 ชุด 1 ชุด  1 ชุด         8,121,300      8,121,300 2. อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างชุดเคร่ืองมือทดสอบ 2 ชุด คาดว่าจะลงนามสัญญาและ



ของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก่อหน้ีผูกพันในเดือนก.ค.62  จ านวน 1 ชุด

3.รายการ : ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด 1 ชุด              -           6,950,000      6,950,000

4.รายการ : ชุดอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบความแข็งแรง 1 ชุด 1 ชุด              -         21,800,000    21,800,000

ของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้

สภาวะการจ าลองภาวะการใช้งาน

5.รายการ : ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุ 1 ชุด 1 ชุด              -           9,950,000      9,950,000

ทางการแพทย์

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

8.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย 16.67 130,600,000   130,600,000 -             0.00 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม :  จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า 6 ชุด 6 ชุด 1 ชุด 1. ลงนามสัญญาจัดซ้ือชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า


ประกอบด้วย 2. อยู่ระหว่างการจัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบ 5 ชุด


1. รายการ : ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับ 1 ชุด 1 ชุด              -   45,000,000      45,000,000    - อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จ านวน 1 ชุด 



รถยนต์ไฟฟ้า  - คาดว่าจะก่อหน้ีผูกพันใน ก.ค.62 จ านวน 4 ชุด

2.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้าง 1 ชุด 1 ชุด              -   21,400,000      21,400,000   

ชุดแบตเตอร่ี

3.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบการลัดวงจร 1 ชุด 1 ชุด              -   16,050,000      16,050,000   

4.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน 1 ชุด 1 ชุด              -   16,050,000      16,050,000   

5.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน 1 ชุด 1 ชุด              -   16,050,000      16,050,000   

6.รายการ : ชุดเคร่ืองทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน 1 ชุด 1 ชุด              -   16,050,000      16,050,000   
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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 ร้อยละ

9. โครงกำรกำรบริกำรจัดกำรข้อมูลส ำหรับกำรบูรณำกำร 100 11,300,000   4,520,000    4,480,000    99.12 ผลกำรด ำเนินงำน

ข้อมูลอุตสำหกรรม

กิจกรรม

1. จัดท าระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการ

มาตรฐานและการบริการภาครัฐ

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 : รายงานฉบับท่ี 2 (Interim Report) Version 1.0 จ านวน 10 ชุด

 -

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

นโยบำย Agenda :  A 5. การเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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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 ร้อยละ

10. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน 100 600,500       545,500       365,300       66.97 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม

1) พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ เพ่ือสร้างความรู้ 2/65 2/65 9/492

คร้ัง/คน
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ จ านวน 492 คน

ความเข้าใจ พัฒนา ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

ข้าราชการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

2) พัฒนาข้าราชการสายงานหลักด้านการมาตรฐาน 3/105

คร้ัง/คน

3/105

คร้ัง/คน

5/255

คร้ัง/คน
2.บุคลากรสายงานหลักได้รับการพัฒนา จ านวน 255 คน

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน

และให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

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

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

นโยบำย Agenda : A6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ (HRD + ServiceImprovement)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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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 ร้อยละ

11. โครงกำรรับรองระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 85.00        3,317,400       3,057,400      2,660,800    87.03 ผลกำรด ำเนินงำน

(Accrediation)  เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กิจกรรม

1) ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบงาน 1/3 1/3 0  - เล่ือนการด าเนินการโดยไม่มีก าหนดเน่ืองจากองค์การระหว่างประเทศมีการควบรวม


คร้ัง/คน คร้ัง/คน องค์กรฯ ท าให้องค์กรฯ ไม่พร้อมเปิดให้ AB ย่ืนขอท า MRA

2) ฝึกอบรมสัมมนาให้บุคลากร สมอ.ผู้ตรวจประเมิน 5/250 5/250 5/240 1. จัดสัมมนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ส าหรับผู้ตรวจ

คณะกรรมการ ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือพัฒนาผู้ตรวจ คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ัง/คน ประเมินห้องปฏิบัติการ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 120 คน


ประเมินให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 2 . ฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจประเมิน จ านวน 2 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 55 คน
3. พัฒนา

ความรู้ด้านการ

4. ผู้เช่ียวชาญในสาขาเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน 7 คน 

3) การตรวจประเมินด้านการมาตรฐาน 350 คร้ัง 300 คร้ัง 482 คร้ัง ตรวจประเมินด้านการมาตรฐาน 
จ านวน 482 คร้ัง

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.2 P  - 23,815,300       15,582,825    15,079,022      96.77   

2. โครงการพัฒนาส านักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 2 2 (2) 2 2.2 P 6,000,000 3,600,000     3,600,000        100.00

3. โครงการจัดท าแผนแม่บทและแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 2 2 (2) 2 2.3 P  - 5,868,000         3,737,500     3,737,500        100.00

ภูมิภาคสู่ประเทศไทย  4.0 (พ.ศ. 2562-2566)

4. โครงการต่อยอดเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล 2 2 (3) 1 1.2 P  - 8,919,200         7,581,300     7,581,320        100.00 

(Digital Networking in Manufacturing)

5. โครงการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากร 2 2 (3) 1 1.2 P  - 7,000,000         5,950,000     5,950,000        100.00 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์

6. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 (3) 1 1.2 P 5,536,400         4,705,940     3,321,840.00    70.59   

7. โครงการปรับเปล่ียนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 1 1.2 P  - 13,482,000       11,459,700    8,089,200        70.59   

(Smart Industry Transformation andCompetency to 4.0)

8. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 2 2 (3) 1 1.2 P  - 5,000,000         4,250,000     3,000,000        70.59   

ตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

9. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างย่ังยืน 2 2 (3) 1 1.2 P  - 10,000,000       8,500,000     8,500,000        100.00 
10. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐาน ผลิตภาพและ 2 2 (3) 1 1.2 P  - 7,546,500 6,414,600 6,414,525        100.00 
นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ุใหม่

11. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 2 2 (3) 1 1.2 P 9,748,000         8,285,800     8,285,800        100.00 
การผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Factory)

12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2 2 (3) 1 1.2 P 6,857,000         5,828,400     5,828,450        100     
13. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีทักษะท่ีหลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่ 2 2 (3) 1 1.2 P  - 7,000,000         5,950,000     5,950,000        100.00 

อุตสาหกรรม 4.0  -

สรุปรำยงำนผลโครงกำร งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

เป็นไปตำม

แผน

 ได้รับจัดสรรตำม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 9 เดือน

156



ควำมสอดคล้อง ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือน งบประมำณ (บำท)

รำยกำรโครงกำร ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

เป็นไปตำม

แผน

 ได้รับจัดสรรตำม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำย รอบ 9 เดือน

14. โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 2 (3) 2 2.2 P  - 8,000,000 6,800,000 6,460,000 95.00

ของอุตสาหกรรมศักยภาพ

15. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) 2 2 (3) 2 2.2 P  - 5,000,000 4,500,000 728,925          16.20   

เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0

16. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน  ามัน 2 2 (3) 2 2.2 P 5,000,000         4,037,500     4,037,500        100     

17. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการ 2 2 (3) 2 2.2 P  - 13,250,000 11,262,500 8,385,000 74.45

พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

18. โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 2 2 (3) 2 2.2 P  - 3,600,000         2,106,000     2,106,000        100.00 

19. โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 2 2 (3) 2 2.2 P  - 15,000,000 11,985,000 11,985,000 100

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

20. โครงการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2 2 (8) 2 2.5 P  - 1,613,000 1,360,000 1,360,000 100.00

21. โครงการค่าใช้จ่ายข้าราชการและบุคลากรหน่วยงาน 2 2 (18) 1,129,900         847,500        944,902          111.49

รวมท้ังส้ิน 169,365,300     134,744,565 121,344,984   90.06  
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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 ร้อยละ

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม     23,815,300    15,582,825    15,079,022     96.77

   1.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมอำหำร 31.31 1,975,210 1,185,126 1,185,126 100 ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้ 1 -            -            -             - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

บริการเพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี ระบบ เพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหาร 172 เร่ือง/ 114 เร่ือง/ 105เร่ือง/ 92.11  - รายงานสถานการณ์ส่งออกอาหารไทยรายเดือน 6 เร่ือง

3 โรงงาน 2 โรงงาน 2 โรงงาน  - รายงานแนวโน้มการส่งออกและสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมอาหารรายเดือน 6 เร่ือง

 - รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation Report) 2 เร่ือง

 - เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) 6 เร่ือง

 - รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส   2 โรงงาน

 - ข่าวสถานการณ์อาหารรอบรั วอาเซียน (ASEAN Food News) 12 เร่ือง

 - รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report) 1 เร่ือง

 - รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) 6 เร่ือง

 - ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) 6  เร่ือง

 - ข่าวนวัตกรรม (Innovation Corner) 12 เร่ือง

 - สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 24 เร่ือง

 - รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า (Early Warning)

1 เร่ือง

  - ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า  (World Food Law

 & Regulation News)  24  เร่ือง

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก พัฒนาฐานข้อมูล 3 ฐาน/ 12 เร่ือง 7 เร่ือง 58.33  - ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง  1 เร่ือง

18 เร่ือง  - ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) 3/ของภาพรวมอุตสาหกรรม

อาหารและรายสาขา (Infographic)  1 เร่ือง

 - ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ (By Brand or By Company) 5 เร่ือง

กิจกรรมหลัก จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 1 เร่ือง -            -            -             - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

กิจกรรมหลัก ประชุมค้นหาประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี 30 15 15 100

เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลส าหรับภาคธุรกิจ คน 

กิจกรรมหลัก สัมมนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 100 -            -            -            

แก่ผู้ประกอบการ คน 

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 2 ครั ง 1.00           -            -            

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเช่ือมโยงในระบบ  i-Industry 1 กิจกรรม -            -            -            

   1.2 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์         63.65 1,965,210      1,670,429    1,670,429    100.00  ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมหลัก รำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 9 ฉบับ 11 ฉบับ 122.22           -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน  7 ฉบับ

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 3 ฉบับ

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก ผลกำรเตือนภัยอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 14 ฉบับ 14 ฉบับ 100.00           -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 7 ฉบับ

    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก  7 ฉบับ

กิจกรรมหลัก บทวิเครำะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ -            1.00           -             - อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมหลัก รำยงำนกำรศึกษำในหัวข้อท่ีน่ำสนใจท่ีเก่ียว - - - -             - อยู่ระหว่างด าเนินการ

ข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

กิจกรรมหลัก ข่ำวเศรษฐกิจและควำมเคล่ือนไหวในด้ำนต่ำง ๆ - 210 259 123.30       

ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ - - - -                -จัดหาจัดซื อฐานข้อมูลของทั งไทยและต่างประเทศ

    -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

กิจกรรมหลัก กำรจัดประชุมสัมมนำ 1 1 100  - การจัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น จ านวน 1 ครั ง

  1.3 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟช่ัน 71.666 2,015,210 1,209,126 1,209,126 100 ผลกำรด ำเนินงำน

(อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังอัญมณีและเคร่ืองประดับ)

กิจกรรมหลัก การจัดท าข้อมูล รายงาน บทวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ 16 ฉบับ/ 10 ฉบับ/ 10 ฉบับ/ 100  -รายงานสถานการณ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม และราย

เพ่ือเผยแพร่  270 ข่าว  180 ข่าว 180 ข่าว อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและคร่ือง

ประดับ (Fashion Outlook)  2 ฉบับ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 180 ข่าว

 - ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ

(Economic Forecast)  2  ฉบับ

 - ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในรูปแบบ Newsletter

(E-Newsletter) 6 ฉบับ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 120 ข้อมูล 80 ข้อมูล 80 ข้อมูล 100  - ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและ

รองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 6 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-น าเข้า (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและ

รองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 18 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง

และรองเท้า) 12 ข้อมูล

 -ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน(ปัจจัยการลงทุน ข้อตกลงทางการค้า กฎระเบียบ

ทางการค้าฯลฯ) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า 

และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 18 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูล Thailand Industry Profile (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง

และรองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ)  3  ฉบับ

 - ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (จ าแนกรายขั นตอนการผลิต) อุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนังและรองเท้า  12 ข้อมูล

 -  ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม 6 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 6 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูลเตือนภัยส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (เตือนภัยและดัชนี

เตือนภัย)  6 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก การติดตามความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม 20 ข้อมูล/ 12 ข้อมูล/ 13 ข้อมูล/ 108.33  - ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวแฟช่ัน 1 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูลความเคล่ือนไหวแฟช่ัน 2 ข้อมูล - 1 50  - ฐานข้อมูล Fashion Link  6 ข้อมูล

 - ฐานข้อมูล Fashion Link 9 ข้อมูล 6 6 100  - ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน (Clip video)  6 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก การประชุม/สัมมนา 3 ครั ง 2 1 50

กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 ครั ง 1 0 0
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1.4 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 63.95 1,948,010 1,168,806 1,168,806 100 ผลกำรด ำเนินงำน

ผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรม 9 เดือน 6 6 100

ผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ

กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปรายงานข่าวสารความเคล่ือน 342 ข่าว 228 273 119.74   - ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าวันท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา

ไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 213  ข่าว

  - ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวความเคล่ือนไหวของ

อุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน เทคโนโลยี และมาตรการการค้าระหว่างประเทศ

60 ข่าว

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 23 ฉบับ 15 15 100   -  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน 6 ฉบับ

  - รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส 2 ฉบับ

  - บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 1 ฉบับ

  -  ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภาพรวม 6 ฉบับ

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก 1 ครั ง -            -            -            

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 1 ครั ง -            -            -            

  1.5 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 100 1,955,210 1,661,929 1,661,929 100 ผลกำรด ำเนินงำน

เคร่ืองจักรกล 

กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูล 1 ครั ง / 12 ครั ง/ 13 ครั ง/ 100  - ข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลไทย 1 ครั ง

11 ประเทศ/ 9 เร่ือง/ 9 เร่ือง/  - สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย  6 ครั ง

3 ฐาน/ 180 ข่าว 202 ข่าว  - งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 9 เร่ือง

13 เร่ือง/  - ข่าวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 202 ข่าว

270 ข่าว  - อัพเดตโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  6 ครั ง

กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงาน/บทวิเคราะห์ 22 ครั ง/ 15 ครั ง/ 15 ครั ง/ 100  - รายงานสถานการณ์รายเดือน 6 ครั ง

1 เร่ือง  - เร่ือง 0.4 เร่ือง  - รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 2 ครั ง

 - รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครั ง

 - รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning  System) 6 ครั ง

 - รายงานวิจัยเชิงลึก 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 6 ครั ง/1 ฐาน 1 ครั ง/ 8 ครั ง/ 100  - สัมมนา 1 ครั ง

27 เร่ือง 18 เร่ือง 200 เร่ือง  - ประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6 ครั ง

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 200 เร่ือง

 - การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ  1  ครั ง

  1.6 โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศยำนยนต์ 101.30 1,955,210      1,173,126    1,173,126    100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก 1. พัฒนำศูนย์ข้อมูลออนไลน์ยำนยนต์สมัยใหม่ 2,226 ราย/ 54 ครั ง/ 54 ครั ง/ 100 1. รายงานข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ ประเภท 

85 ครั ง/4 ฐาน/ 120 ข่าว 195ข่าว    - รถยนต์ ด้านการผลิต จ าหน่ายจดทะเบียน มูลค่าส่งออกและน าเข้า 24 ครั ง

   - รถจักรยานยนต์ ด้านการผลิต จ าหน่ายจดทะเบียน มูลค่าส่งออกและน าเข้า 24 ครั ง

2. ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ ประเภท 

   - รถยนต์ ด้านการผลิต  1 ครั ง

   - รถจักรยานยนต์ ด้านการผลิต จ าหน่าย 2  ครั ง

3. ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน  6 ครั ง

4. ข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 195 ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. จัดท ำรำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์และ 14 ฉบับ / 10 ฉบับ / 10 ฉบับ / 100  - รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน 6 ฉบับ

Infographic 9 เร่ือง 6 เร่ือง 6 เร่ือง  - รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส 3 ฉบับ

 - รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์ประจ าปี 1 ฉบับ

 - รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 ฉบับ

 - Infographic 6 เร่ือง

กิจกรรมหลัก 3. กำรเผยแพร่ข้อมูล 145 ครั ง 96 101 105.21  -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook  72 ครั ง

 -การส่ง E-News ให้กับสมาชิก 72 ครั ง

กิจกรรมหลัก 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร 2 ครั ง 1 1 100

  1.7 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมพลำสติก 90.39 1,970,210      689,574       689,574       100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก ข้อมูลผู้ประกอบการ 3000 ราย/ - 3000 100  - ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 3,000 ราย

1 ฐาน 

กิจกรรมหลัก ข้อมูลการตลาด 0 24 ครั ง 24 ครั ง 100  - สถิติน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสากล 6 ครั ง

 - สถิติน าเข้าและส่งออกเคร่ืองจักรพลาสติกของไทย 6 ครั ง

 - สถิติน าเข้าและส่งออกเศษพลาสติกส าหรับรีไซเคิลของไทย 6 ครั ง

 - สถิติน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย  6 ครั ง

กิจกรรมหลัก ข้อมูลราคาวัตถุดิบ 0 6 6 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 540 ข้อมูล 360 392 108.89  - ข่าวพลาสติกด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 125 ข้อมูล

 - ข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์อุตสาหกรรม 140 ข้อมูล

 - กฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ มาตรการทางการค้า 127 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน 9 ครั ง / 6 6 100  - ข้อมูลการค้าพลาสติกในอาเซียน 6 ครั ง

180 ข้อมูล/ 120 136 113.33  - ข่าวเศรษฐกิจในอาเซียน และข่าวท่ีน่าสนใจ 136 ข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ฐานข้อมูล 0 0 0  -  ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ฐานข้อมูล

กิจกรรมหลัก ข้อมูลรายช่ืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก 5 เร่ือง 2 2 100

กิจกรรมหลัก ข้อมูลอัตราภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑ์พลาสติก 1 ฐานข้อมูล 0 0 0

กิจกรรมหลัก ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก 1 ฐานข้อมูล 0 0 0

กิจกรรมหลัก รายงานสถานการณ์ 84 ครั ง 56 58 103.57  -  PIU's e-Newsletters 25 ครั ง

ครั ง  - ราคาปิโตรเคมี  25 ครั ง

 - รายเดือน 6 ครั ง

 - รายไตรมาส 2 ครั ง

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 189 เร่ือง 126 302 239.68  - ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Networks  180 เร่ือง

 - E-learning  6 เร่ือง

กิจกรรมหลัก การเตือนภัย/การคาดการณ์ 9 ครั ง 6 6 100  รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 198 เร่ือง 132 132 100  - ข่าวสารด้านพลาสติกชีวภาพ 120 เร่ือง

 -  Bioplastics Newsletter 12 เร่ือง

  1.8 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 101.47 2,015,210 1,712,929 1,712,929 100      ผลกำรด ำเนินงำน

เหล็กและโลหกำร  -ข้อมูลการผลิต ได้แก่ ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศ ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก

กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก 300 โรงงาน/ 42 ครั ง/- ราย/42 ครั ง/10ราย/ 100 12 ครั ง

63 ครั ง/10ราย/ 300 ข่าว/ 10ประเทศ/  - ข้อมูลการตลาด การน าเข้า-ส่งออกในรูปแบบกราฟ  6 ครั ง

10ประเทศ/ 12 เร่ือง 300 ข่าว/  - ข้อมูลราคา ได้แก่ ราคาวัตถุดิบในประเทศ ราคาวัตถุดิบต่างประเทศ 12 ครั ง

450 ข่าว/ 12 เร่ือง  - ข้อมูลผู้ผลิตเหล็กชั นน าของโลก 10 ราย

20 เร่ือง/  - ข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ 10 ประเทศ

2 ฐาน  -ข่าวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เช่นข่าวเศรษฐกิจ/ความเคล่ือนไหวด้านเทคโนโลยี

/ความเคล่ือนไหวตลาด/ข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ  300 ข่าว

 - รวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 12 เร่ือง

 - ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 9 ครั ง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงานบทวิเคราะห์ 26 ครั ง/ 17 ครั ง 18 ครั ง/ 105.88  - รายงานสถานการณ์รายเดือน 6 ครั ง

5 ประเทศ/  - รายงานสถานการณ์รายไตรมาส  2ครั ง

1 เร่ือง  - รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครั ง

 - รายงานสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 ครั ง

 - รายงานผลเตือนภัยอุตสาหกรรม (EWS) 6 ครั ง

 - รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส 2 ครั ง

 - รายงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 3ครั ง/45 เร่ือง 1 ครั ง/ 2ครั ง/30 เร่ือง 100  - การจัดประชุม Forum ใหญ่ 1 ครั ง

10 ราย 30 เร่ือง 9 ราย 100  - มีพื นท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ 9 เร่ือง

 - ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook  30 เร่ือง

 - การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ  1  ครั ง

  1.9 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรม 87.50 2,015,210 1,712,929 1,209,126 71 ผลกำรด ำเนินงำน

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการไทย) 1500 ราย/  - ราย/  - ราย/ 50

54 ครั ง/ 36 ครั ง/ 36 ครั ง/ ข้อมูลการส่งออก-น าเข้า

5 ฐาน/90 ข่าว  - ฐาน/60 ข่าว  - ฐาน/60 ข่าว  - ข้อมูลการลงทุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเข้า

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ

 - ข่าวท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 60 ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. การจัดท ารายงานศึกษาบทวิเคราะห์ 53 ครั ง / 36 ครั ง / 36 ครั ง / 100  - รายงานสถานการณ์รายเดือน สถานการณ์รายไตรมาส สถานการณ์รายปี

2 ผลิตภัณฑ์/ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ รายงานผลการเตือนภัย และรายงานผลการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาฯ 36 ครั ง

4 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง  - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ผลิตภัณฑ์

 - ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีส าคัญ (Country Profile) 3 เร่ือง

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล 4 ครั ง/1 ระบบ 3 ครั ง 3 ครั ง 100  - การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 ครั ง

กิจกรรมหลัก 4. การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 ครั ง 1 1 100

 - ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ประกอบการไทย ข้อมูลปริมาณการผลิต ดัชนีผลผลิต
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1.10 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมวัสดุ 64.75 1,970,210 1,182,126 1,182,126 100 ผลกำรด ำเนินงำน

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

กิจกรรมหลัก 1. การวางแผนการด าเนินงาน 1 ครั ง - 1 100  - ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก 2. การรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  400 ราย / 12 ครั ง/ 8 ครั ง/ 66.66  -  ฐานข้อมูลการตลาดของประเทศไทย 3 ครั ง

21 ครั ง/4 ฐาน 13 เร่ือง/ 6 เร่ือง/  - ฐานข้อมูลการค้าของประเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ สถิติการน าเข้า-ส่งออก ของประเทศใน

20 เร่ือง/ 120 ข่าว 73 ข่าว กลุ่มอาเซียน สถิติการน าเข้า-ส่งออก ของประเทศกลุ่มผู้น า BIG 4  จ านวน 2 ครั ง

180 ข่าว  - ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  6 ครั ง

 - ฐานข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับอุตสา-หกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73 ข่าว

 - ฐานข้อมูลการจัดท าเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 ครั ง

กิจกรรมหลัก 3. รายงานและบทวิเคราะห์ 40 ครั ง 27 14 51.85  - รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 ครั ง

 - รายงานสถานการณ์รายปี 2561 1 ครั ง

 -E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 12 ครั ง

กิจกรรมหลัก 4. การเผยแพร่ น าเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 ครั ง / 120 60 50  -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 60 เร่ือง

 -  Web board กระดานสนทนา 17 เร่ือง

กิจกรรมหลัก 5. การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการน าเสนอข้อมูล 1  เร่ือง - 0.2 20

กิจกรรมหลัก 6. ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 2 ครั ง 1 1 100   - ประเมินผลการใช้งานของผู้เข้าใช้งานในฐานข้อมูล

  1.11 โครงกำรศูนย์สำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้ำน 9.17 2,015,200 1,108,365 1,108,365 100 ผลกำรด ำเนินงำน

กำรเพ่ิมผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม (Productivity)  - ปรับปรุง/จัดท าเนื อหาเคร่ืองมือการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity Tools) 1 เคร่ืองมือ

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลผลิตภาพ (Productivity Database)1 ฐานข้อมูล/ 0 1 เคร่ืองมือ / 20  - รวบรวมข้อมูลโครงการสนับสนุนภาครัฐ (Support Project) 1 ครั ง

ให้ทันสมัย 5 เคร่ืองมือ / 0 1 ครั ง/

5 เร่ือง/ 2 ครั ง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน 1 0 0 0

(Specialized Consultant) ฐานข้อมูล 

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ 5,000 ฉบับ 0 2 ครั ง 16.67  - การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการ 2 ครั ง

กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานระบบ PIU ให้กับเจ้าหน้าท่ี 20 คน 0 0
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1.12 โครงกำรสร้ำงระบบข้อมูลและองค์ควำมรู้ ด้ำนมำตรฐำนระบบ 40.48 2,015,200 1,108,360 1,108,360 100 ผลกำรด ำเนินงำน

กำรจัดกำรและกำรเตือนภัย

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย  (Warning System) 1 แผน / 1 1 100   - จัดท าและน าเสนอขอบเขตแผนและวิธีด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  1 แผน

โดยติดตามความเคล่ือนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบ 1 ระบบ  - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)

ทางการค้าเชิงเทคนิค และมาตรฐานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลกระทบกับ

ผู้ประกอบการ และทบทวนวิเคราะห์ และประเมินระดับผลกระทบตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดและปรับปรุงข้อมูลในระบบเตือนภัยให้ทันสมัย โดยการ

แสดงผลด้วยสัญลักษณ์ (Warning Sign) ท่ีง่ายต่อความเข้าใจและใช้ประโยชน์

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานระบบ 5 ฐาน - update 

การจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูล

สมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จ านวน 5 ฐาน ได้แก่

ฐานข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล ผู้ให้บริการ ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐาน

ข้อมูลผู้ประกอบการ และการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ สศอ.

กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และความ 28 เร่ือง 18 6 33.33   - จัดท าบทความและบทวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ 27 เร่ือง

เคล่ือนไหวทั งในและต่างประเทศ  และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐาน  1 เร่ือง - update   - อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้า

ระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั งแนวโน้มหรือปัจจัย เชิงเทคนิค และจัดท ารายงานการศึกษา 1 เร่ือง

ภายนอกต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมพร้อมจัดท าบทความ

และบทวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ9 เดือน/ 6 2 28.57  - เผยแพร่ลงเว็ปไซด์และปรับปรุงเว็ปไซด์และระบบสารสนเทศ ให้เข้าถึงได้และมีข้อมูล

และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคท่ีส าคัญผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 9 ฉบับ / 6 2 ท่ีทันสมัย 6เดือน

จดหมายข่าว เว็บไซต์ เป็นต้น  และจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 3 ครั ง 2 0  - จัดท าจดหมายข่าวรายเดือนเพ่ือการเตือนภัย 6 ฉบับ

และผลการศึกษาในรูปแบบท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก าหนดต่อ

สาธารณชน ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ

ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 3 ครั ง
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 6,000,000 3,600,000    3,600,000    100      ผลกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ 0 0 0  - อยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบ และติดตั งระบบ  และออกแบบ และพัฒนาระบบ

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 0 0 0  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

(Smart e-Document)

กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 55 คน - 0

3. โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 40 5,868,000 3,737,500 3,737,500 100.00  ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภูมิภำคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566)

กิจกรรมหลัก ศึกษาศักยภาพเชิงพื นท่ีในภูมิภาคน าร่อง จ านวน 1 ภูมิภาค 5 พื นท่ี 5 5 100 เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการด าเนินงาน คือ ได้ผลการคัดเลือก

กิจกรรมหลัก การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค 1 1 1 100 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั งผลการวิเคราะห์

เป้าหมายอย่างน้อยจ านวน 3 สาขา พื นท่ี ศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ 

  - 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 - 0

เห็นจากผู้ส่วนเก่ียวข้องอย่างน้อยจ านวน 4 ครั งๆ ละ 30 คน รวม 120 คน  

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 2 - 0

ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) รวม 200 คน ครั ง 

กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1 - 0

การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้หลักการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานในพื นท่ี 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 ร้อยละ
4. โครงกำรต่อยอดเพ่ิมผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรมด้วยเครือข่ำย 81.11 8,919,200 7,581,300    7,581,320 100.00
ดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing)
กิจกรรมหลัก ระบุประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1 ครั ง 1 1 100
โดยการประชุมพิจารณาก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย
เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานท่ีเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 30 โรงงาน 30 34 113.33

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 40 100

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 20 22 110   - ส ารวจความพร้อม (Inspect) การเช่ือมต่อเทคโนโลยีภายในโรงงาน 10 ครั ง

เทคโนโลยีไปใช้งานกับเคร่ืองจักรและระบบภายในโรงงานท่ีเข้าร่วม   - การทดสอบผ่านแบบจ าลองเหตุการณ์การท างานเคร่ืองจักร (Visual Testing)
โครงการ (10 โรงงานๆ ละ 3 ครั ง)  ภายในโรงงาน 10 ครั ง

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก จัดท าฐานข้อมูลของผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT โดยแบ่งตาม 1 ฐาน 0 0 0

หมวด/ลักษณะการใช้งานของ IoT หลังจากผู้พัฒนาฯ ได้ร่วมพัฒนา

นวัตกรรมต้นแบบ กับทางโรงงานท่ีผ่านการคัดเลือก

กิจกรรมหลัก จัดท าหรือพัฒนาเว็บไซต์ ส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการค้นหา 1 ระบบ 0 0 0

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT บนระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเว็บไซต์การ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการใช้งานเทคโนโลยี IoT (Technology 4.0 

Matching) พร้อมการใช้งานระบบ 2 ภาษา (TH/EN)

กิจกรรมหลัก จัดประชุมสรุปการตัดสินเทคโนโลยีส าหรับโรงงานท่ี 50 คน 50 0 0

เข้าร่วมและสัมมนาแนะน าเทคโนโลยีและเครือข่ายผู้พัฒนาเทคโนโลยี

IoT ท่ีเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมหลัก จัดท ากรณีศึกษาในรูปแบบเอกสาร ซีดี เพ่ือใช้เผยแพร่ 30 เล่ม 0 0 0

ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่โรงงานท่ีเข้าร่วม และผู้ท่ีสนใจอ่ืนๆ

กิจกรรมหลัก Roadshow หาวิสาหกิจในภูมิภาคเข้าร่วม 40 คน 0 0 0

เครือข่าย (โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั ง)

5. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรองควำมสำมำรถ 64.69 7,000,000      5,950,000    5,950,000    100.00    

บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัคร 6 ครั ง 6 6 100

กิจกรรมหลัก คัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม 230 คน 230 214 107

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 1 100 คน 60 71 118.33

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 2 40 คน 40 31 77.5

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ 3 40 คน 40 20 50

กิจกรรมหลัก อบรมและทดสอบ ระดับ Trainer 20 คน - 0

กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตร (หลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 หลักสูตร 2 0 0

และหลักสูตรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์)

กิจกรรมหลัก อบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ 30 คน 0 0 0

หลักสูตรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

6. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอุตสำหกรรม 104.78 5,536,400      4,705,940    3,321,840    70.59      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 100 107 107  - 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 1000 1076 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 68.37 13,482,000    11,459,700   8,089,200    70.59
อุตสำหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and
Competency to 4.0)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0 76.74
  - รับสมัครและคัดเลือกวิทยากรท่ีปรึกษา 7 คน 7 7 100
   - คัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบ 1 องค์กร 1 1 100
  - ด าเนินการประเมินระดับความพร้อมและสมรรถนะขององค์กร 32 32 29 90.63
ต้นแบบ Mandays
  - จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร 1 1 2 200
 (I4.0 Transformation Action Plan) แผนปฏิบัติการ
 - องค์กรต้นแบบด าเนินการปรับปรุง ตามแนวทางท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ 1 - 0 0
และท่ีปรึกษา เร่ือง
  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก 150 คน 150 150 100
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 -            0 -            
ขององค์กรเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Check-Up) 
ให้กับ วิทยากรท่ีปรึกษาของไทย
 - จัดท ากรอบแนวทางการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 1 ชุด -            -           -            
(Case Study Industry 4.0 Guideline)
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก การสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 60.00        
  - พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ ด้าน Lean  และอุตสาหกรรม 4.0 9 หลักสูตร 9 9 100
  - การประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัคร 4 ช่องทาง 4 4 100
  - พัฒนาผู้เช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา 50 คน - 0 -            

  - จัดท าเกณฑ์ ระบบประเมิน เพ่ือขึ นทะเบียน  1 เกณฑ์/ระบบ 1 1 100

  - ขึ นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 30 คน/ระบบ - 0 -            

8. โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรสร้ำง 65.67 5,000,000 4,250,000 3,000,000 70.59 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 61.33

อย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล

  - ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการ 25 25 26 104

 เข้าร่วมโครงการ แห่ง

 -  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 25 แห่ง 25 20 80

 - ทวนสอบ (Verify) จ านวน 2 ครั งๆ ละ 2 Mandays/แห่ง 25 แห่ง 5  update              -   

กิจกรรมหลัก สนับสนุน/ขยายเครือข่ายนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม 5 4 2 50

ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายภาค ครั ง

อุตสาหกรรมใหม่ จ านวน 2 เครือข่าย

กิจกรรมหลัก ประสานความร่วมมือในการพัฒนา แนวคิดนวัตกรรมท่ี 5 2 4 200

น าไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ/นักวิจัย โครงการ

/หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย (10 Mandays)

กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (30 คน 2 วัน) 1 ครั ง              -    update 0

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์              -    update 0

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานและกิจกรรมเครือข่าย 200 คน              -                -   0

นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 1 ครั ง

171





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

9. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 59.60 10,000,000 8,500,000 8,500,000 100.00    
อัจฉริยะอย่ำงย่ังยืน
กิจกรรมหลัก การสัมมนาเปิดโครงการฯ 100 คน 100 104 104
กิจกรรมหลัก รับสมัคร–คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 15 ราย 15 25 166.67
กิจกรรมหลัก พัฒนา IoT Platform และ Module 58.33
  -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 - update 0
  - การทดสอบการท างานระหว่าง Module และ Platform 3 ระบบ - update 0
กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น 28.57         
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics)
  - ส ารวจและประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 7 ราย 7 8 114.29
จ านวน 15 ให้เหลือ 7 ราย .
  - ให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 7 -            -            -            
(รายละ 20 man-day) ผลิตภัณฑ์ 
  -  ติดตั งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 7 ผลิตภัณฑ์/ -            -            -            

กระบวนการ
  - อบรมผู้ประกอบการ 30 คน 1 ครั ง 3 วัน 30 คน -            -            -            
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ - -           -            
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 1 25 คน -            -            -            
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 2 25 คน -            -            -            
  - การอบรมการประยุกต์ใช้ Module และ Platform ท่ี 3 25 คน -            -            -            
    -อบรมหลักการการพัฒนา Smart Electronics 25 คน -            -            -            
กิจกรรมหลัก การสัมมนาปิดโครงการ 100 คน -            -            -            
10. โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยน ำมำตรฐำน 82.69 7,546,500 6,414,600 6,414,525 100.00    
ผลิตภำพและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
นักรบอุตสำหกรรมพันธ์ุใหม่ 
กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร 5 ระดับ 100
   - จัดท าหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักรบอุตสาหกรรม 5 5 5 100
อาหารในแต่ละระดับ หลักสูตร 
  - จัดประชุมพิจารณาความเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 5 ครั ง 5 5 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

กิจกรรมหลัก ส ารวจความต้องการนวัตกรรมอาหารของกลุ่ม 100           

ผู้ประกอบการเป้าหมาย และความต้องการของตลาดโลก

   - เผยแพร่สกู๊ปข่าวรายงานพิเศษเก่ียวกับความส าคัญของอาหาร 4 ครั ง 3 3 100

นวัตกรรม 

    -รับสมัคร ประเมิน และคัดเลือกสถานประกอบการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 25 โรงงาน 25 25 100

กิจกรรมหลัก ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 88.32         

ให้กับผู้ประกอบการ

    -ส ารวจข้อมูลเชิงลึกเพ่ือทวนสอบศักยภาพเทียบกับข้อมูลท่ีได้จาก 25 25 49 196

เคร่ืองมือประเมินศักยภาพท่ีจัดท าขึ น Mandays 

    -ลงพื นท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในประเด็นท่ีเป็นช่องว่างของ 200 110 63 57.27

การพัฒนา Mandays 

    -ลงพื นท่ีเพ่ือสรุป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนงาน 25 - -            -            

การพัฒนา Mandays 

  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากร 75 75 75 100

ของสถานประกอบการ คน 

กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายอัจฉริยะนวัตกรรมอาหาร 4.0  เพ่ือร่วมกัน 25.13         

สร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอาหาร และสร้างธุรกิจแนวใหม่ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ

    -อบรมกระตุ้นผู้ประกอบการพันธ์ุ ใหม่เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่าย 30 30 -            -            

นักรบอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 คน 

    -กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย 4 ครั ง - -            -            

  - จัดสัมมนาแลกเปล่ียน/ยกระดับองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความ 200 200 201 100.5

เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมภายในและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม คน 

    -จัดท า Application เครือข่ายนักรบอุตสาหกรรมอาหาร 1 - update -            

Application 

กิจกรรมหลัก รายงานผลการด าเนินงาน 3 ครั ง 2 2 100
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

11. โครงกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็นโรงงำนอัจฉริยะ 229.464028 9,748,000 8,285,800 8,285,800 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน

เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

(Smart Factory)

กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น Smart 50

 Factory (1 คู่มือ 500 เล่ม)

  - ศึกษา Frame Work ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบในการอ้างอิง 1 1 1 100   - ด าเนินการศึกษา Frame Work ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบในการอ้างอิงความเป็น 

ความเป็น Smart factory ของโรงงาน เร่ือง Smart factory ของโรงงาน

  - จัดท าแบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self 1 1 1 100

Assessment to Industry 4.0) พร้อมค าแนะน าและแนวทางในการ แบบ 

แก้ไขปัญหา

  - เผยแพร่คู่มือพร้อมซอฟต์แวร์ประมวลผลการประเมินตนเอง 500 เล่ม -            update -            

  - Upload คู่มือลง Website เพ่ือให้โรงงานท่ีสนใจท าการประเมิน 1 -            update -            

ตนเอง (Online/Offline) คู่มือ 

กิจกรรมหลัก ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู่ความเป็น 195.67       

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 350 259 74

  - ติดตามผลและสรุปรายงาน (1 Manday ต่อกิจการ) 20 Mandays -            -            -            

  -  คัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือเป็น Demo line 1 กิจการ -            update -            

  - เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการท่ีเป็น Demo line 1 ครั ง -            -            -            

    -สรุปการด าเนินงาน 20 กิจการ -            update -            

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานต้นแบบ 440.00       

Industry 4.0

   - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ  3 ครั ง 2 44 2200

  - คัดเลือกสถานประกอบการ 1 กิจการ -            update -            
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

  -ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการ 10 -            -            -            

สู่ความเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านการปฏิรูป Mandays 

อุตสาหกรรมครั งท่ี 4 (10 Mandays)

    -สรุปผลการด าเนินงาน 1 กิจการ -            -            -            

    -เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั งท่ี 41 ครั ง -            -            -            

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับ Smart Factory และ 337.78       

อุตสาหกรรม 4.0 (100 คน)

    -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 5 ครั ง 5 44 880

    -ฝึกอบรมยกระดับบุคลากร 100 คน 60 40 66.67

    -สรุปผลการด าเนินงาน 10 ครั ง 6 4 66.67

กิจกรรมหลัก สร้างท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 286.67       

Smart Factory (30 คน)

    -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 5 ครั ง 5 44 880

    -ฝึกอบรมยกระดับท่ีปรึกษาให้มี ความรู้ความเช่ียวชาญ 30 คน 20 20 100

    -สรุปผลการด าเนินงาน 3 ครั ง 2 2 100

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ Smart Factory 4 3 2 66.67

และอุตสาหกรรม 4.0 (4 ครั งๆละ 30 คน) ครั ง 

12. โครงกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน 4.0 สำขำอุตสำหกรรม 103.07 6,857,000 5,828,400    5,828,450    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 60 60 100

กิจกรรมหลัก เย่ียมชมสร้างการเรียนรู้ 200 คน 200 203 101.5

กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

    -หลักสูตรหัวหน้างาน 200 คน 150 156 104

    -หลักสูตรผู้บริหาร 100 คน 40 38 95
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

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

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

13. โครงกำรยกระดับศักยภำพแรงงำนให้มีทักษะท่ีหลำกหลำย 63.33 7,000,000 5,950,000 5,950,000 100.00 ผลกำรด ำเนินงำน
พร้อมก้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0
กิจกรรมหลัก รับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและท าการ 15 15 15 100
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 100 50 50
แรงงาน (Pre -Test) -            -            
กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 450 คน 300.00       150.00       50.00          ด าเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้
โครงการ ระบบ IT ด้านกระบวนการผลิต และ ด้านการเปล่ียนวัตถุดิบ
กิจกรรมหลัก เก็บข้อมูลหลังการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 450 คน -            -            -            
และประมวลผลการพัฒนา
กิจกรรมย่อย การประมวลผลการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะแรงงาน 150 คน -            -            #DIV/0!
กิจกรรมย่อย การจัดระดับฝีมือแรงงาน 150 คน -            -            #DIV/0!
กิจกรรมย่อย การทดสอบความรู้ (Post-Test) 150 คน -            -            #DIV/0!
กิจกรรมหลัก ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศพร้อมทั งหาจุด 1 งาน -            -            -                -ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศ พร้อมหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข
บกพร่องและด าเนินการแก้ไข
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลของการวัดระดับการ 33.33         
พัฒนาทักษาะท่ีหลากหลาย
กิจกรรมย่อย ระบบส าหรับการทดสอบความรู้ 1 งาน 1 1 100
กิจกรรมย่อย ระบบการประมวลผล 1 งาน 1 -            -            
กิจกรรมย่อย ระบบการจัดระดับทักษะความรู้ 1 งาน 1 update #VALUE!
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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 ร้อยละ

14. โครงกำรพัฒนำดัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ 86.78 8,000,000 6,800,000     6,460,000 95.00 ผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมศักยภำพ 7,600,000

กิจกรรมหลัก รายงานการปฏิบัติงานเบื องต้น (Inception Report) 10 ฉบับ 10 10 100  - จ าท ารายงานการปฏิบัติงานเบื องต้น  10 ฉบับ และจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ

2700 โรง 2400 2400 เพ่ือประกอบการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2,400 โรง

กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 1 10 ฉบับ 10 10 100

กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 100.45

กิจกรรมย่อย  รายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 10 ฉบับ 10 10 100

กิจกรรมย่อย การจัดเก็บและรวบรวม/จัดซื อข้อมูลด้านขีดความสามารถ 3 3 update 0

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 8 100

อุตสาหกรรม 

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน/สมาคม 8 8 8 100

/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงาน 

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 2 ครั ง 2 2 100

กิจกรรมหลัก รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับผู้บริหาร 46.67

กิจกรรมย่อย รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับผู้บริหาร 20 ฉบับ - 0

กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีวัด 3 ฐาน - 3 100

ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 ฐาน  

กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบการกรอกและรวบรวมข้อมูล 1 - 0

PMI ออนไลน์จากผู้ประกอบการ พร้อมระบบประมวลผล และรายงานผล ระบบ 

PMI (E-Report) รวมทั ง ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการกรอก

ข้อมูล PMI ออนไลน์

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ดัชนี 1 ครั ง - 0

กิจกรรมย่อย อบรมเจ้าหน้าท่ี สศอ. 20คน - 0

กิจกรรมย่อย การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ 5 - 9 180

ข้อมูลดัชนีวัดระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน อุตสาหกรรม 

15. โครงกำรศึกษำแผนภำพอนำคตของภำคอุตสำหกรรม (Industry 5,000,000 4,500,000    728,925.00   16.20    ผลกำรด ำเนินงำน 

Foresight) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0 

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) 10 เล่ม 10 10 100

กิจกรรมย่อย ก าหนดแนวคิดในการศึกษาและแผนการด าเนินโครงการ

และทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมหลัก จัดท ารายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 1 (Progress Report) 10 เล่ม 10 10 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางในการจัดท าภาพอนาคตของกลุ่ม OECD

ประเทศในเอเชีย และประเทศนอกเอเชีย จัดท าข้อมูลแนวโน้มอนาคตโลก

 -อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

16. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีจำกพืชน้ ำมัน 75.00 5,000,000 4,037,500 4,037,500 100

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 - 0 0

กลางน  า และปลายน  า เพ่ือลดปริมาณและมูลค่าการน าเข้ารวมถึงเพ่ือการ เร่ือง 
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ส่งออกและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าสูงจาก

ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จากพืชน  ามันของไทย

กิจกรรมหลัก ให้ค าปรึกษาและประสานงานอย่างบูรณาการทั งภาครัฐ 1 - 0 0

และเอกชน ผู้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพ่ือให้เกิดการด าเนิน โครงการ 

โครงการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีต่อเน่ืองในเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 100 คน - 0 0

17. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บท 27.20 13,250,000 11,262,500 8,385,000 74.45

บูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 12,900,000

กิจกรรมหลัก การบริหารโครงการ 86.00

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 าเนิน 30 30 66 220

งานปี 2562 ครั งท่ี 1 คน 

กิจกรรมย่อย การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนิน 30 30 0 0

งานปี 2562 ครั งท่ี 2 คน 

กิจกรรมย่อย การจัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพ 2 1 1 100

เช่ือมโยงแผนงานบูรณาการณ ปี 63-64 แผน 

กิจกรรมย่อย การจัดท า Guideline และ Procedure ใน 100 - 0 0

การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนงานฯ เล่ม 

กิจกรรมย่อย การจัดอบรมความรู้ด้านการวิเคราะห์ ก ากับ 30 - 0

 ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ คน 

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ 80 คน - 0 0

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือการติดตาม 1 - 0

ประเมินผล พร้อมทั งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอด ระบบ 

ระบบ IT และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ IT
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การติดตามโครงการ (Monitoring) ภายใต้แผนงาน 3 2 1 50

บูรณาการฯ ปี 2562 ฉบับ 

กิจกรรมหลัก การประเมินผลโครงการ (Evaluation) ภายใต้แผนงาน 1 - 0

บูรณาการปี 60-62 บท 

กิจกรรมหลัก การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาางการพัฒนาอุตสาหกรรม 1 - 0

ศักยภาพไทย-ต่างประเทศ บท 

18. โครงกำรเตรียมศักยภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับ 15.55 3,600,000 2,106,000 2,106,000 100.00

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

อุตสาหกรรม ทั งในภาพรวมและรายสาขาของไทย รวมทั งปัญหา เร่ือง 

ด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ศึกษา ส ารวจ ข้อมูลความต้องการแรงงานในภาค 1 1 update 

อุตสาหกรรมทั งในภาพรวมและรายสาขา ทั งใน เร่ือง 

กิจกรรมหลัก ศึกษา ส ารวจ ข้อมูลในการผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน 1 1 update 

ทั งในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม ทั งในเชิงปริมาณและ เร่ือง 

เชิงคุณภาพ

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิธีการวางแผนด้านการพัฒนาแรงงานในภาค 1 - update 

อุตสาหกรรมของต่างประเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ เร่ือง 

ประเทศไทย ส าหรับการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ของไทยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมหลัก น าข้อมูลด้านแรงงานในปัจจุบันทั งในส่วนการผลิตแรงงาน 1 - 0

 (Supply side) และความต้องการแรงงาน (Demand side) ท่ีได้จาก เร่ือง 

การส ารวจ จัดเก็บ มาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือหาความต้องการแรงงาน

ในอนาคต ในระยะ 5 ปี

181





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพ่ือรองรับ 0

อุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมย่อย จัดท าร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพ่ือรองรับ 1 เร่ือง - 0

อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั งร่างมาตรการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 1 - 0

ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ครั ง 

กิจกรรมย่อย จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 1 - 0

อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั งมาตรการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เร่ือง 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมหลัก การสัมภาษณ์เชิงลึก 24.4

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 50 50 61 122

 ครั งท่ี 1 เพ่ือหาข้อสรุปส าหรับตัวชี วัดในการศึกษาโครงสร้างแรงงาน ราย 

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 5 5 0 0

 ครั งท่ี 2 เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ราย 

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 5 - 0

ครั งท่ี 3 เพ่ือเลือกปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการวางแผน ราย 

เพ่ือพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 10 - 0

ครั งท่ี 4 เพ่ือหาความต้องการแรงงานและการผลิตแรงงาน ราย 

มาวิเคราะห์ความต้องการใน 5 ปี ข้างหน้า

กิจกรรมย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 10 - 0

 ครั งท่ี 5 เพ่ือยืนยันแนวทางการพัฒนาแรงงานของไทย ราย 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

19. โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือยกระดับ 73.75 15,000,000 11,985,000 11,985,000 100 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 14,100,000 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมครั งท่ี 3-2/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 90.00 2562 เพ่ือพิจารณาตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 (Progress 2 Report) พร้อม

ศักยภาพ (S-Curve) ขอรับเงินค่าจ้างงวดท่ี 3 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 2 และเห็นควร

  - ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลของอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน 5 5 100 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดท่ี 3 ให้ สจล. ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั งหมด เป็นจ านวนเงิน 

  - เพ่ิมเติมข้อมูลของอุตสาหกรรมศักยภาพ กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ 100% 100 100 100 3,525,000 บาท (สามล้านห้าแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 

 (ร้อยละความส าเร็จ) เป็นจ านวนเงิน 176,250 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็น

  -การปรับแก้และเพ่ิมเติมรูปแบบการแสดงผลทางเว็บไซต์ 100% - 70 70 ยอดเงินสุทธิ 3,348,750 บาท (สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมหลัก ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยทั งภายในและภายนอก 100 และส่งบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเม่ือวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน 2562

ท่ีส่งผลต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

  -ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวภายในกระทรวง 100% 100 100 100

 - กระบวนการวิเคราะห์และแยกแยะ 100% 100 100 100

 - ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวภายนอกกระทรวง 100% 100 100 100

กิจกรรมหลัก จัดท าแบบจ าลองการคาดการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีมี 97.50

การประยุกต์ใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี Big Data

 - แบบจ าลองส าหรับอุตสาหกรรมพื นฐาน 16 อุตสาหกรรม 100% 100 100 100

 - แบบจ าลองส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 6 อุตสาหกรรม 100% 100 100 100

 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงด้านการบริหารจัดการข้อมูลกับระบบภายใน 100% - 90 90

  - 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% - 90 90

ข้อมูล รวมถึงออกรายงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 100% - 65 65

  - พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทักษะ

ด้านการพัฒนาระบบ Big Data 

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาชี แจงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100% - 55 55

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 ร้อยละ

20. โครงกำรขับเคล่ือนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้วยกำรตลำด 66.67 1,613,000 1,360,000 1,360,000 100 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

และประชำสัมพันธ์เชิงรุก 1,600,000

กิจกรรมหลัก จัดเตรียมข้อมูลด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 100

พิเศษรายพื นท่ี SEZ จ านวน 10 พื นท่ี

  - ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการขับเคล่ือน 0 10 10 100    -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี

  - จัดท ารายงานสรุปข้อมูลด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนา 0 50 50 100   -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี จ านวน 10 พื นท่ี 

เศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ี SEZ  จ านวน 50 ชุด จ านวน 50ชุด

 -ข้อมูลการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื นท่ีจ านวน 10 พื นท่ี

กิจกรรมหลัก ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 0 5 5 100  - 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 3 100

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

184





แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  

 - ส่ือวิทยุ - เผยแพร่สปอต : เครือข่ายท่ัวประเทศ/ ช่วงข่าวต้นช่ัวโมง 5 5 100

จ านวน 9 ครั ง

  - ส่ือวิทยุ - เผยแพร่สปอต : เขตต่างจังหวัด/ ระบบ FM 50 50 100    -นักลงทุน/ผู้ประกอบการเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปในพื นท่ีส่วนกลาง

(10 พื นท่ี x 9 ครั ง/พื นท่ี) จ านวน 90 ครั ง และในพื นท่ี SEZ

  - ส่ือโทรทัศน์ - ผลิตส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ 0 1 1 100

(สปอตท่ัวไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ) จ านวน 1 ครั ง

  -  ส่ือโทรทัศน์ - เผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษ (ความยาวไม่เกิน 0 3 3 100

 3 นาที) : ระดับ C (6.00 - 10.00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)) จ านวน 9 ครั ง

  - ส่ือส่ิงพิมพ์ - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม 0 1500 1500 100

(Gsm) (A4 พับคร่ึงเป็น A5) จ านวน 1,500 แผ่น

  - ส่ืออ่ืน ๆ - จัดท า VTR ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 0 - 0

กิจกรรมหลัก ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานด้าน 0 - 0

การตลาดและประชาสัมพันธ์ทั งในพื นท่ีส่วนกลางและในพื นท่ี SEZ

 รวมทั งสิ น 11 พื นท่ี

    -จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการตลาด

และประชาสัมพันธ์ จ านวน 100 ชุด

    -ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการตลาด 0 0

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 ร้อยละ

โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยข้ำรำชกำรและบุคลำกรหน่วยงำน 353 353 365 103.4 1,129,900    847,500       944,902       111 ผลกำรด ำเนินงำน

1. กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะทีมงำนและปรับเปล่ียน

กระบวนคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ สศอ.  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

 - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการ 85 105 123.52 523,950       579,455       111  - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท างานเป็นทีมและสามารถ

ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม น าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร "การสร้าง  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะความเช่ือม่ันในการท างานเป็นทีม การวางตัวในทีมงาน 

ความสัมพันธ์เพ่ือการท างานเป็นทีม" การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และการ

 - ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม  - สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการท างานเป็นทีมในการประสานงานภายในหน่วยงาน

แหลมผักเบี ย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม ท่ีดีย่ิงขึ น ท าให้เกิดความประทับใจท่ีดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งผลให้

จังหวัดเพชรบุรี (วันท่ี 20-22 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมเทวัญ เกิดทีมงานท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


ดารา บีช วิลล่า กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์)
  - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้

2. กำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร สศอ. เพ่ือรองรับ

ระบบก ำลังคนคุณภำพ ส ำหรับข้ำรำชกำรระดับช ำนำญ

กำรและระดับปฏิบัติกำร


 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 35 36 102.85 23,175         37,940         163.71  - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือ

"การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารอย่างมี ราชการ และบันทึกรูปแบบต่าง ๆ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 30 มิถุนำยน 2562)

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

  

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) ผลกำรด ำเนินงำน/

ท้ังปี
แผน/ผล 9 เดือน

งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตำม 

พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ประสิทธิภาพ "  (วันท่ี 13 และ 17 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุม 2  - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อภารกิจหน้าท่ี

202 สศอ.)
 ท่ีรับผิดชอบ

 - การบรรยาย เร่ือง "แนวทางการคัดแยกขยะ
 150 144 96.0 10,050         6,700           66.67  - การจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานมีประสิทธิภาพมากขึ น มีการน าขยะมูลฝอยไปใช้

มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” (วันท่ี 13 ก.พ. 2561 ประโยชน์ และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องส่งไปก าจัด รวมทั งบุคลากรใน

ณ ห้องประชุม 601 สศอ.) หน่วยงานมีจิตส านึกในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย


 -- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561

3.กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกรเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรองค์กรในยุค Thailand 4.0

 - อบรบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั นสูงการบริหารงาน 1 1 1 100 120,000       100.00     - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถด้านการเสนอแนะ

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) (วันท่ี 6 ต.ค. 2561)

 นโยบายการบริหารงานกฎหมายมหาชนและเศรษฐศาสตร์ 

 - โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 1 1 1 100 53,000         100.00     - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพัฒนาให้มีความพร้อมทั งทางด้านภาวะผู้น าและความสามารถ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นท่ี 11 ในการบริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

(วันท่ี 25 ต.ค. 2561) สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและสอดรับต่อความเปล่ียนแปลงทั งในปัจจุบันและอนาคต

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงต าแหน่ง

นักบริหารระดับสูง โดยเน้นให้เกิดการตะหนักรู้ในตนเองและก าหนดแนวทางในการ

ยกระดับสมรรถนะ


 - ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายในการท างานบูรณาการระหว่างส่วนราชการ

หลักสูตรอบรม ภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 1 100 55,000         100  - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน

ส าหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) (25 มี.ค. 2562) ระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาอาเซียนมากขึ น

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 80 77 96.25 49,560         44,627         90.04  - ได้รับความรู้และเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม (Office 

“ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” Syndrome) และได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในด้านการรักษาความปลอดภัย 

(วันท่ี 22 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม 601 สศอ.) อันจะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัด

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื อต่อ การท างานได้อย่างปลอดภัย
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



แผน 9 เดือน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2 2 (8) 2 2.3 P  - 247,000,000    247,000,000    207,496,400    84.01    

พิเศษสระแก้ว

รวมท้ังส้ิน 247,000,000   247,000,000   207,496,400   84.01   

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 9 เดือน

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯจัดสรร ยุทธ์ฯ อก.
กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เป็นไปตาม

แผน

 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 9 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 ร้อยละ

1. โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา 1 -           -           -               247,000,000    247,000,000 207,496,400 84.01      

เศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว แห่ง

กิจกรรม : ผลการด าเนินงาน

 - ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ   - ปัจจุบันได้เบิกเงินงบประมาณ งวดท่ี 10 - 14 เป็นเงินรวมท้ังท้ังส้ิน 207,496,400  บาท 

พิเศษ จ. สระแก้ว และอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานงวดท่ี 15 (งวดสุดท้าย) และคาดว่าจะตรวจรับงานแล้วเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม 2562  

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)



โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  9 เดือน งปม. ท่ีได้รับ

จัดสรรตาม พรบ.

แผน/ผล 9 เดือน

 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ




