


รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

 
กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ก 

 

สารบัญ 
 หน้า    
สารบัญ    ก  

บทสรุปผู้บริหาร   ค 

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 - 6  

 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง  1 

ในรอบ 6 เดือน (ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
 1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ   3 
  ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

   สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานโครงการ อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 7 - 11  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 3  รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  12 - 26  
 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก.   

3.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์  12 
กระทรวงอุตสาหกรรมในภาพรวม 

3.2) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 13 - 26 
3.2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม  13 

  ให้เติบโตและเข้มแข็ง 
3.2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุน  18 
 และการพัฒนาอุตสาหกรรม  
3.2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร  21 
 กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3.2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 24 

ส่วนที่ 4  ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 27  

 

 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

 
กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ข 

 
ส่วนที่ 5  ภาคผนวก 28 - 201 

  รายละเอียดผลการด าเนินโครงการของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน  
    (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จ าแนกหน่วยงาน 
 5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)    28 

5.2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)      98 
5.3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)      116 
5.4) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)    130 
5.5) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.)    148 
5.6) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)    160 
5.7) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)      167 
5.8) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)     197 
 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

 
ส านักตรวจและประเมินผล กระทรวงอุตสาหกรรม    ค 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

กองตรวจราชการ (กตร.สปอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการติดตามวิเคราะห์และประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด รวมจ านวน 8 หน่วยงาน  ได้แก่ สปอ. กรอ. กพร. สมอ. กสอ. สศอ. สอน. 
และ กนอ. เพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหาร เป็นรายไตรมาส      
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 เล่มที่ 11 และเล่มที่ 12 (1) (3) (4) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,647,279,900 บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,617,968,900 บาท แผนงานพ้ืนฐาน เป็นเงิน 807,648,300 บาท 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 646,510,500 บาท และแผนงานบูรณาการ เป็นเงิน 2,575,116,200 บาท             
ที่มีความเชื่อมโยงความส าเร็จกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวง  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ดังนั้น จึงได้ด าเนินการติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ซึ่งจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย   
แต่ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.29 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,091,225,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.76  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  

2. ผลการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก รวมจ านวน 118 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
3,258,796,000  บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 946,482,575 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.04 ประกอบด้วย    
(1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 103 โครงการ เป็นเงิน 
3,063,076,600 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 857,729,458 บาท (2) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 104,132,200 บาท มีผลเบิกจ่าย 
จ านวน 52,314,958 บาท (3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 88,254,700 บาท  มีผลเบิกจ่าย จ านวน 33,709,167 บาท
และ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
3,332,500 บาท  มีผลเบิกจ่าย จ านวน 2,728,992 บาท 
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 3. ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง จ านวน 66 โครงการ เป็นเงิน 2,223,131,700 บาท มีผลเบิกจ่าย 
จ านวน 648,782,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.18 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน 21 โครงการ เป็นเงิน 713,708,400 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 170,356,516 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.87 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 19 โครงการ เป็นเงิน 200,595,100 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 72,660,052 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.22 
และ(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ จ านวน 12 โครงการ เป็นเงิน 
121,360,800 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 52,943,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 
 4. สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ได้ดังนี้  

4.1) ปัญหาผลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน 
ส่วนใหญ่จะพบปัญหาหลัก ดังนี้ 

4.1.1) ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า       
ของหน่วยงาน มีดังนี ้

(1) การจัดสัมมนาฝึกอบรมของหน่วยงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากการจัดสัมมนาพร้อมกันและมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน 

(2) การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในบางกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 

(3) การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม จ าเป็นต้องจัดจ้างผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา   
เพ่ือมาด าเนินการ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(4) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน    
บางหน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด อีกทั้ง ยังไม่มีการระบุ เหตุผล
ในการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนให้ทราบ 

4.1.2) ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ส่วนใหญ่
จะเป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณผูกพัน ซึ่งจะพบว่าสาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็น
ตามแผน เนื่องจากการด าเนินงานบางรายการ มีการปรับแก้ไข TOR และมีประกวดราคาหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน      

4.2) ข้อเสนอแนะ กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 
4.2.1) ควรมีการบูรณาการวางแผนการจัดสัมมนาฝึกอบรมร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา    

การจัดฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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ส านักตรวจและประเมินผล กระทรวงอุตสาหกรรม    จ 

4.2.2) จัดประชุมชี้แจงรายงานผลการติดตามให้กับหน่วยงานในสังกัดทุก 6 เดือน     
เพ่ือเป็นการเร่งรัดการด าเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการด าเนินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

4.2.3) ควรเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยเฉพาะ    
งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรจัดท าแผนและก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เตรียมความพร้อม
ของสถานที่ก่อสร้างและรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้าง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน/งวดเงิน        
ที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 

ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง  
      ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด 
มีหลักเกณฑ์และแนวทางโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้งแล้วถ่ายทอดลงสู่เป้าหมายกระทรวงและหน่วยงาน พร้อมทั้ งก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความท้าทาย ชัดเจน สะท้อน ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนและประเทศชาติ
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของกระทรวง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในปี พ.ศ. 2564  ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564” 

โดยผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดการให้บริการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ส าคัญสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ   
ในการแข่งขัน จ านวน 14 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ตัวชี้วัด  
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 1 ตัวชี้วัด รวมค่าเป้าหมาย
กระทรวงที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 23 ตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอให้ส านัก
งบประมาณทราบ โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561) มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ปี 2561 
แผน/ผล หน่วย

นับ 
แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 60 – มี.ค. 61 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 

6 เดือน 
ผล

สะสม 
ร้อยละ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั       

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5 - 14.32 - กรอ. 
2. จ านวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษา 
    เพื่อรองรับการจัดท าแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

พื้นที ่ 3 - N/A - กรอ. 

3. สถานประกอบการเข้าสู่อตุสาหกรรมสีเขียวไม่น้อยกว่า ราย 1,500 - N/A - กรอ. 

4. ผลติภาพอตุสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิม่ขึ้น ร้อยละ 1 - 0.02 - สศอ. 

5. สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการมผีลิตภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 - N/A - สศอ. 
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แผน/ผล หน่วย
นับ 

แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 60 – มี.ค. 61 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 

6 เดือน 
ผล

สะสม 
ร้อยละ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั(ต่อ)       

6. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชยไ์ม่ต่ ากว่า   

ร้อยละ 80 - N/A - สศอ. 

7. คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 5 - N/A - สปอ. 

8. ผลิตภาพการผลติของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 5 - N/A - สปอ. 

9. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกิจชุมชน 
    มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 67 - - - กสอ. 

10. ต้นทุนโลจิสติกสต์่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.1 - - - กสอ. 

11. รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เล่ม 1 - N/A - กนอ. 
12. รายงานการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เล่ม 1 - N/A - กนอ. 
13. จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีต่ั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     ตามนโยบายรัฐบาล 

แห่ง 3 - N/A - กนอ. 

14. จัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม แห่ง 1 - - - กนอ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  

  และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

 
    

15. จ านวณผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้ับการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน ผลิตภณัฑ ์ 305 - - - กสอ. 

16. จ านวณผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

ราย 1,226 - 448 - กสอ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

    

17. จ านวนพื้นทีท่ี่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   พื้นที ่ 15 - N/A - กรอ. 

18. จัดท าฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายสาขา
อุตสาหกรรม 

3 
 

- N/A - กรอ. 

19. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน็ของเสียอันตรายไดร้ับ 
      การจัดการ 

ล้านตัน/
ปี 

1.24 - 0.81 - กรอ. 

20. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุม การระบายมลพิษ 

เรื่อง 1 - N/A - กรอ. 

21. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได ้
     ไม่น้อยกว่า 

KTOE 1 - N/A - กรอ. 

22. แบบระบบบัดสีในน้ าท้ิงอุตสาหกรรม 
 

แบบ 1 - N/A - กรอ. 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
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แผน/ผล หน่วย
นับ 

แผน 
ทั้งป ี

ภาพรวม ต.ค. 60 – มี.ค. 61 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 

6 เดือน 
ผล

สะสม 
ร้อยละ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 

  จัดการภาครัฐ 
      

23. ประชาชนมีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการและ
การด าเนินการของรัฐ   

ร้อยละ 75 - 59.53 - สปอ. 

 

หมายเหตุ :  ตัวช้ีวัดที่ 1  มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในช่วง ต.ค.60 - มี.ค.61 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.32  
แต่เดือน มี.ค.61 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในเดือนเดียวกันมูลค่าการลงทุนลดลง เนื่องจากมีการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่างกัน  

    
  ทั้งนี้  จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน    
ที่ก าหนดไว้ พบว่า มีผลการปฏิบัติงานเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่
กรอ., กสอ., สศอ. และ สปอ. (ศปท.) และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 18 ตัวชี้วัด 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
 ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 5,647,279,900 บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,617,968,900 บาท แผนงานพื้นฐาน เป็นเงิน 807,648,300 บาท 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 646,510,500 บาท และแผนงานบูรณาการ เป็นเงิน 2,575,116,200 บาท     
โดยจ าแนกเป็นงบประมาณ ดังนี้  

 
1) งบบุคลากร     1,586,269,700   บาท   
2) งบด าเนินงาน     609,086,600   บาท  
3) งบลงทุน         1,335,100,400   บาท   
4) งบเงินอุดหนุน     423,226,300  บาท 
5) งบรายจ่ายอื่น   1,693,596,900   บาท 
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ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัย       
การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้    

เป้าหมาย 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประมาณการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

ร้อยละ 
 

96.00 
 

100 
 

30.29 
 

28.36 
 

22.00 
 

26.52 
 

22.00 
 
22.78 

 
21.71 

 
22.34 

- รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 

 
98.36 

 
100 

 
33.00 

 
33.33 

 
22.00 

 
23.46 

 
22.00 

 
22.23 

 
21.36 

 
20.98 

- รายจ่ายลงทนุ 
ร้อยละ 

 
88 

 
100 

 
21.11 

 
12.29 

 
22.00 

 
36.39 

 
22.00 

 
24.56 

 
22.89 

 
26.76 

 

1.2.1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. 
หน่วย : ล้านบาท  

  หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2561 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

6 เดือน 
 

(3) 

เบิกจ่าย 
(3)/(2)* 100 

(4) 

งบประมาณ 
 

(2)-(3) 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,647.280 5,647.280 2,091.225 35.76 3,556.055 
รายจ่ายประจ า   4,312.179 4,313.513 1,954.743 45.32 2,358.770 
รายจ่ายลงทุน 1,335.101 1,333.767 136.482 10.23 1,197.285 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1,253.087 1,253.087 593.716 47.38 659.371 
รายจ่ายประจ า   1,220.997 1,221.012 584.018 47.83 636.994 
รายจ่ายลงทุน 32.090 32.075 9.698 30.24 22.377 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  532.122 532.122 213.334 40.09 318.788 
รายจ่ายประจ า   503.453 503.453 211.761 42.06 291.692 
รายจ่ายลงทุน 28.669 28.669 1.573 5.49 27.096 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  1,362.372 1,362.372 623.268 45.75 739.104 
รายจ่ายประจ า   1,314.384 1,314.384 592.280 45.06 722.104 
รายจ่ายลงทุน 47.988 47.988 30.988 64.57 17.000 
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  หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2561 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

6 เดือน 
 

(3) 

เบิกจ่าย 
(3)/(2)* 100 

(4) 

งบประมาณ 
 

(2)-(3) 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  405.732 405.732 163.734 40.36 241.998 
รายจ่ายประจ า   360.053 360.029 158.391 43.99 201.638 
รายจ่ายลงทุน 45.679 45.703 5.343 11.69 40.360 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  343.394 343.394 122.233 35.60 221.161 
รายจ่ายประจ า   295.240 296.583 103.570 34.92 193.013 
รายจ่ายลงทุน 48.154 46.811 18.663 39.87 28.148 

6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  948.749 948.749 161.359 17.01 787.390 
รายจ่ายประจ า   325.334 325.334 160.375 49.30 164.959 
รายจ่ายลงทุน 623.415 623.415 0.984 0.16 622.431 

7. ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  309.618 309.618 150.193 48.51 159.425 
รายจ่ายประจ า   292.718 292.718 144.348 49.31 148.370 
รายจ่ายลงทุน 16.900 16.900 5.845 34.59 11.055 

8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  492.206 492.206 63.388 12.88 428.818 
รายจ่ายลงทุน 492.206 492.206 63.388 12.88 428.818 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ กก.สปอ. (กองคลัง)  ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 

 
แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. ในภาพรวม 
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แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
 

 
 
 

จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม  มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
2,091.225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.76 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  โดยส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 10.23 ของงบประมาณในภาพรวมรายจ่ายลงทุน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายจ่ายลงทุนที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องเบิกจ่าย ร้อยละ 43.11      
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  โดยจะพบว่ามีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 7 หน่วยงาน โดยเรียงล าดับ
จากผลการเบิกจ่ายน้อยสุด ได้ดังนี้ สมอ., กรอ., กพร., กนอ., สปอ., สศอ. และ สอน. ทั้งนี้ ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของ สมอ. ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นรายการ
ก่อสร้างจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานในระยะที่ 1 : งานส่วนทดสอบ
ยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 และระยะที่ 2 : งานส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน   
ในสังกัด 8 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  โดยเรียงล าดับจาก
ผลการเบิกจ่ายมากไปหาน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สศอ. ซึ่งผลเบิกจ่าย  
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 48.51 รองลงมา คือ สปอ. เบิกจ่ายร้อยละ 47.38 และล าดับต่อไป คือ  กสอ., กพร., 
กรอ.,  สอน., สมอ., และ กนอ. ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้น

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึง ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ  
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม  มีแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานในสังกัด 
ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก 
จ านวน 118 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,258,796,000 บาท ดังนี้  

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พัฒนาศักยภาพ      
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จ านวน 104 โครงการ 
เป็นเงิน 3,063,076,600 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  จ านวน 28 โครงการ เป็นเงิน 
1,262,675,300 บาท ประกอบด้วย สปอ. 7 โครงการ เป็นเงิน 246,674,600 บาท, กสอ. 7 โครงการ เป็นเงิน 
261,984,700 บาท, สมอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 623,117,500 บาท และ สศอ. 12 โครงการ เป็นเงิน 
130,898,500 บาท             
            (2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 17 โครงการ เป็นเงิน
566,088,100 บาท ประกอบด้วย สปอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 11,000,000 บาท, กรอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 
13,069,900 บาท และ กสอ. 14 โครงการ เป็นเงิน 542,018,200 บาท             

(3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
250,600,000 บาท คือ กนอ.  
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(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
29,750,000 บาท  คือ กนอ.           

 (5) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 
55,245,000 บาท โดยเป็นงบประมาณที่ กพร. ได้รับการจัดสรร (กสอ. 7 โครงการ เป็นเงิน 52,745,000 บาท, 
และ กพร. 1 โครงการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท)             

(6) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 246,334,500 บาท ประกอบด้วย สปอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 27,947,900 บาท, 
กสอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 6,530,600 บาท และ กนอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 211,856,000 บาท     

(7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน จ านวน 32 โครงการ เป็นเงิน 568,005,600 บาท ประกอบด้วย สปอ. 13 โครงการ เป็นเงิน 
144,158,400 บาท, กรอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 63,830,500 บาท, กพร. 4 โครงการ เป็นเงิน 40,324,000 บาท, 
สอน. 5 โครงการ เป็นเงิน 228,489,000 บาท, สมอ 4 โครงการ เป็นเงิน 46,231,200 บาท, และ สศอ. 3 โครงการ 
เป็นเงิน 44,972,500 บาท 

(8) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 10 โครงการ  
เป็นเงิน 72,969,600 บาท ประกอบด้วย สปอ. 4 โครงการ เป็นเงิน 56,659,500 บาท, กรอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 
11,408,500 บาท, กพร. 1 โครงการ เป็นเงิน 7,135,000 บาท, สมอ 2 โครงการ เป็นเงิน 6,175,100 บาท, 
และ สศอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท  

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ 
จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 104,132,200 บาท ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กสอ. 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 5 การจัดการน  าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือจัดการปัญหาที่ดินท ากินให้กับผู้ยากไร้ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม       
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
ยั่งยืน และเป็นธรรม เตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงาน
โครงการที่ส าคัญ จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 88,254,700 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

(1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
45,705,900 บาท คือ กรอ. 

(2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 7,111,200 บาท คือ กรอ. 

(3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,141,500 บาท 
คือ กรอ. 
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(4)  แผนยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 31,296,100 บาท คือ กรอ. 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวก
ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ ทั้งนี้  อก. ได้จัดท า
แผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,332,500 บาท ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ คือ สปอ. (ศปท.) 
 

2.1) สรุปผลการด าเนนิโครงการ/งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

2. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 

รวมทั งสิ น ยุทธศาสตร์
จัดสรร 
งปม. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล  า และ
สร้างการเติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการ
จัดการน  าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

หน่วยงาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อย
ละ โครงการ/ 

งปม.ท่ีได้รับ 
เบิกจ่าย โครงการ/ 

งปม.ท่ีได้รับ 
เบิกจ่าย โครงการ/ 

งปม.ท่ีได้รับ 
เบิกจ่าย โครงการ/ 

งปม.ท่ีได้รับ 
เบิกจ่าย โครงการ/ 

งปม.ท่ีได้รับ 
เบิกจ่าย 

1. สปอ. จ านวน  29  โครงการ - - 2  โครงการ 31  โครงการ  
486.4404 208.3953 - - - - 3.3325 2.7289 489.7729 211.1243 43.11 

2. กรอ. 6  โครงการ - 9  โครงการ - 15  โครงการ  
88.3089 17.8688 - - 88.2547 33.7092 - - 176.5636 51.5779 29.21 

3. กสอ. 23  โครงการ 4  โครงการ - - 27 โครงการ  
801.5335 338.6118 104.1322 52.3149 - - - - 914.6657 390.9268 42.74 

4. กพร. 13  โครงการ - - - 13 โครงการ  
102.7040 32.2022 - - - - - - 102.7040 32.2022 31.35 

5. สอน. 5  โครงการ - - - 5 โครงการ  
228.4890 67.0007 - - - - - - 228.4890 67.0007 29.32 

6. สมอ. 8  โครงการ - - - 8  โครงการ  
675.5238 28.5674 - - - - - - 675.5238 28.5674 4.23 

7. สศอ. 16  โครงการ - - - 16  โครงการ  
178.8710 70.3264 - - - - - - 178.8710 70.3264 39.32 

8. กนอ. 3  โครงการ - - - 3 โครงการ  
492.2060 94.7569 - - - - - - 492.2060 94.7569 19.25 

รวมทั งสิ น 
103  โครงการ 4  โครงการ 9  โครงการ 2  โครงการ 118  โครงการ  

3,063.0766 857.7295 104.1322 52.3149 88.2547 33.7092 3.3325 2.7289 3,258.7960 946.4825 29.04 
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 โดยจากตารางรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณดังกล่าวข้างต้น ของหน่วยงานในสังกัด 
จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ., กรอ., กสอ., กพร., สอน., สมอ., สศอ. และ กนอ. จะพบว่า โครงการที่หน่วยงาน
ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 คือ 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมจ านวน 103 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,063,076,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 857,729,500 บาท (แผน 6 เดือน เป็นเงิน 1,569,417,159 บาท) คิดเป็นร้อยละ 28.69 
(เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) โดยการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนงาน
ในภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย (1) ยกระดับ ผลิตภาพ 
มาตรฐาน นวัตกรรม (2) สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (3) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) พัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้บุคลากร (5) ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิต และ(6) เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่การผลิตและตลาดโลก 
มุ่งเน้นการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒนาระบบมาตรฐานและต่อยอดนวัตกรรมจาก
การวิจัยสู่การผลิต รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสร้าง  
และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  
 การด าเนินงานล าดับรองลงมา คือ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม    
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานราก รวมจ านวน 4 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 104,132,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 
52,314,958 บาท (แผน 6 เดือน เป็นเงิน 63,563,400 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.24 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) 
และล าดับถัดไป คือ ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย กรอ. จ านวน 
9 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 88,254,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 33,709,167 บาท  
(แผน 6 เดือน เป็นเงิน 33,709,167 บาท) คิดเป็นร้อยละ 38.20 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) ซึ่งการด าเนินงาน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) คือแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรม
คาร์บอนต่ า เพ่ือสร้างระบบให้สังคม ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัว    
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภาครัฐ 
ในด้านที่ 6 มุ่งหวังการสร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนและยกระดับการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,332,500 บาท       
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 2,728,992 บาท (แผน 6 เดือน เป็นเงิน 3,327,500 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 81.89 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) 

ซึ่งในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการด าเนินงานและการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่ Industry 4.0 ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
จ านวน 11 แผนงานที่ส าคัญ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
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2.2) สรุปโครงการ/งบประมาณที่ส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงานบูรณาการงบประมาณ 

หน่วยงาน/ 
โครงการ/ 

งปม. 
(ล้านบาท) 

แผนงานบูรณาการงบประมาณ 

1.  
อุตสาห- 
กรรม

ศักยภาพ 

2.
วิสาหกิจ
ขนาด

กลางและ
ขนาดย่อม 

3. 
เศรษฐกิจ

พิเศษ 

4.  
โลจิสตกิส ์

5. 
ระเบียง

เศรษฐกิจ
ภาค

ตะวันออก 

6.  
เสริมสร้าง

ความ
เข้มแข็ง 
(ภาค) 

7. 
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

8. 
จัดการ
ขยะ 

9. 
พลังงาน 

10.  
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
น  า  

11.  
ปราบปราม
การทุจริต 

รวม 

สปอ.  โครงการ 7 2 - - - 3 - - -  2 14 

งปม. 
ท้ังป ี 246.6746 11.0000 - - - 27.9479 - - -  3.3325 288.9550 
เบิกจ่าย 95.1745 6.3995 - - - 7.2331 - - -  2.7289 111.5360 

กรอ.  โครงการ - 1 - - - - - 5 1 1 - 8 

งปม. 
ท้ังป ี - 13.0699 - - - - - 45.7059 7.1112 4.1415 - 70.3285 

เบิกจ่าย - - - - - - - 17.4842 3.9675 2.1171 - 23.5688 
กสอ.  โครงการ 7 14 - - - 2 4 - - -  27 

งปม. 
ท้ังป ี 261.9847 542.0182 - - - 6.5306 104.1322 - - -  914.6657 
เบิกจ่าย 82.0980 254.5882 -  - 1.9257 52.3149 - - -  390.9268 

กพร.  โครงการ - - - 8 - - - - - - - 8 

งปม. 
ท้ังป ี - - - 55.2450 - - - - - - - 55.2450 
เบิกจ่าย - - - 19.9776 - - - - - - - 19.9776 

สอน.  โครงการ - - - - - - - - - - - - 

งปม. 
ท้ังป ี - - - - - - - - - - - - 
เบิกจ่าย - - - - - - - - - - - - 

สมอ.  โครงการ 2 - - - - - - - - - - 2 

งปม. 
ท้ังป ี 623.1175 - - - - - - - - - - 623.1175 
เบิกจ่าย 0.2689 - - - - - - - - - - 0.2689 

สศอ.  โครงการ 12 - - - - - - - - - - 12 

งปม. 
ท้ังป ี 130.8985 - - - - - - - - - - 130.8985 

เบิกจ่าย 45.9184 - - - - - - - - - - 45.9184 
กนอ.  โครงการ - - 1 - 1 1 - - - - - 3 

งปม. 
ท้ังป ี - - 250.6000 - 29.7500 211.8560 - - - - - 492.2060 
เบิกจ่าย - - 90.3224 - 4.4345 - - - - - - 94.7569 

รวม 
ทั ง 
สิ น 

โครงการ 28 17 1 8 1 6 4 5 1 1 2 74 

ทั งป ี 1,262.6753 566.0881 250.6000 55.2450 29.7500 246.3345 104.1322 45.7059 7.1112 4.1415 3.3325 2,575.1162 

เบกิจ่าย 223.4598 260.9877 90.3224 19.9776 4.4345 9.1588 52.3149 17.4842 3.9675 2.1171 2.7289 686.9534 

ร้อยละ 17.74 46.10 36.04 36.16 14.91 3.72 50.24 38.25 55.79 51.12 81.89 26.68 

 

จากตารางดังกล่าว จะพบว่าภายใต้แผนบูรณาการฯ ข้างต้น หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญการด าเนินโครงการในส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเรียงล าดับจากแผนบูรณาการหลักที่ส าคัญ 
3 อันดับแรก ได้ดังนี้ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ (S-curve / New S-curve)     
เป็นอันดับแรก รวมจ านวน 28 โครงการ เป็นเงิน 1,262,675,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 223,999,829 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.74 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) (2) รองลงมาคือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมจ านวน 17 โครงการ เป็นเงิน 566,088,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 260,987,678 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.10 
(เปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับทั้งปี) และ (3) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รวมจ านวน 8 โครงการ 
เป็นเงิน 55,245,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 19,977,567 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.16 (เปรียบเทียบกับ
วงเงินที่ได้รับทั้งปี) 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 
 

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

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ         
ที่ส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดังตารางแสดงที ่3.1  
 

3.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงอุตสาหกรรมในภาพรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ 

อก. 

ยุทธ์ฯ ที่ 1  การเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ท่ี 2 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน 

ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ที่ 3  การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

กับสังคม ฯลฯ 

ยุทธ์ฯ ที่  4 การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

รวมท้ังสิ้น 

จ านวน 
หน่วยงาน 

โครงการ งปม. โครงการ งปม. โครงการ งปม. โ
โครงการ 

งปม. โ
โครงการ 

งปม. 
แผนท้ังปี เบิกจ่าย แผนท้ังปี เบิกจ่าย แผนท้ังปี เบิกจ่าย แผนท้ังปี เบิกจ่าย แผนท้ังปี เบิกจ่าย 

1. สปอ. 13 299.5400 127.8308 5 36.5185 16.1731 5 64.8814 28.4663 8 88.8330 38.6541 31 489.7729 211.1243 

2. กรอ. - - - 6 88.3089 17.8688 9 88.2547 31.9692 - - - 15 176.5636 49.8379 

3. กสอ. 24 884.4956 377.8948 - - - - - -- 3 30.1701 13.0320 27 914.6657 390.9268 

4. กพร. 8 55.2450 19.9776 - - - 5 47.4590 12.2246 - - - 13 102.7040 32.2022 

5. สอน. 5 228.4890 67.0007 - - -- - - - - - - 5 228.4890 67.0007 

6. สมอ. 7 673.1661 27.3095 - - - - - - 1 2.3577 1.2579 8 675.5238 28.5674 

7. สศอ. 9 82.1960 28.7686 7 96.6750 41.5578 - - - - - - 16 178.8710 70.3264 

8. กนอ. - - - 3 492.2060 94.7569       3 492.2060 94.7569 

รวม
ทั้งสิ้น 

66 2,223.1317 648.7820 21 713.7084 170.3565 19 200.5951 72.6601 12 121.3608 52.9439 118 3,258.7960 944.7426 
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3.2) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อก. จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. 
3.2.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์     
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. ภาคอตุสาหกรรมมีผลติภาพปจัจยัการผลิต โดยรวมเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 0.5 0.2 40 สศอ. 

2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวสิาหกจิ
ชุมชนมีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้น ตามเกณฑ์ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 65 - - กสอ. 

3. จ านวนวสิาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมลูคา่ผลติภณัฑ์ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ 65 - - กสอ. 

4. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
    ด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลุ่มอุตสา- 
หกรรม 

2 1 50 สมอ. 

5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย2 ร้อยละ 2   กพร. 

6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.5 3.1 124 สศอ. 

7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม ไม่ต่ ากว่า พันล้านบาท 3,498.19 1,079.82 30.87 สศอ. 

8. ร้อยละของหน่วยรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนระดับ
จังหวัดไดร้ับการพัฒนาไม่น้อยกว่า3 

ร้อยละ 100 100 100 สมอ. 

9. จ านวนมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมที่ก าหนดมีผูม้าขอรับ
การรับรองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

มอก. 40 21 52.50 สมอ. 

 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 66 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,223,131,700 บาท โดยสอดคล้อง กับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มีโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ  เป็นเงิน 1,170,020,200 บาท ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 117,712,000 บาท    
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 63,150,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
60,253,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41  

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้ 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อยู่ระหว่าง

ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแม่พิมพ์ขั้นสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอนาคต และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ  ISO 9001: 2015 จ านวน 15 บริษัท 

- การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหาผู้จัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ และพ้ืนฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  และรวบรวมข้อมูล
ผู้ประกอบการในประเทศไทยและออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและคอมพาวนด์สู่การเป็นผู้น าการผลิตของ
อาเซียน อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
เช่น ไบโอเซ็นเซอร์ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์แบบพกพา เชื้อเพลิงชีวภาพแข็งจากข้ีเส้นยางพารา แผ่นฟิล์มส าหรับ
รักษาแผลในช่องปากจากสารสกัดใบพญายอ เจลมาร์กลอกหน้าสารสกัดเปลือกผลมังคุดและไข่ดาว เป็นต้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบวงจร อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือด าเนินการโครงการ 

2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 823,819,200 บาท      
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 512,835,080 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
349,963,398 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.24  

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี้ 
2.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่   

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีและโกลบอลเอสเอ็มอี   
ซึ่งคาดว่าผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการบริหารธุรกิจร้อยละ 80 และการออกแบบระบบฐานข้อมูล
นักออกแบบและแนวโน้มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินงานฐานข้อมูล 

2.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 14 โครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
- การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- การยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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- การผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
- การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
- การยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดโลก 
- การเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สู่อุตสาหกรรม 4.0 
- การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
- การเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
- การขับเคลื่อนศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- การส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสากล   

3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 
228,489,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  48,798,260 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 67,000,684 บาท คิดเป็นร้อยละ 137.30  

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงานที่ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย   

เป็นปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย
เพ่ือเป็นศูนย์กลางของประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
(ระยะท่ี 1) รวมถึง สร้างพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพ้ืนที่ (ระยะท่ี 1) 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาลทราย เป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ ของส านักงานฯ 
ให้มีความพร้อมยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสากลISO/IEC 17025 และการยื่นขอ
การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 

- การวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการพันธุ์อ้อย ด าเนินการพัฒนาเพ่ือปรับโครงสร้างการปรับปรุง
พันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร และการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทรายสู่การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 

- การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องฯ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย และน้ าตาลทรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- การส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย เป็นการพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการ
เพ่ือส่งเสริมผลผลิตอ้อยและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีสถานีสูบน้ าพลังงานทดแทน พัฒนาและสาธิตการเพ่ิมผลผลิต
ในเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่โดยใช้เครื่องจักรกลสู่ Thailand 4.0 ระยะที่ 1 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย 
รวมถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการปลูกอ้อยด้วยองค์ความรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  
ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ 
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ  เป็นเงิน 188,813,300 บาท ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 45,940,900 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2  ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม  32,154,300 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
30,323,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.31  

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี้ 
2.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ คือ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 
2.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

   - การเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพ่ือก้าวสู่ Smart SMEs 
อย่างยั่งยืน 

- การยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพ่ือสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation) 
สู่การประกอบการยุค 4.0 

- การด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย อยู่ระหว่าง
การขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ่ิมผลิตภาพจากต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเพ่ิม
ผลิตภาพ และจัดศึกษาดูงานองค์กรของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ประเทศสมาชิก 

- รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อยู่ระหว่างพัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซต์ และพัฒนา
ซอฟแวร์กระบวนการตรวจประเมิน และเตรียมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2560 

2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 60,676,400 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 
ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 39,274,400 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 27,931,381 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 71.12 

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้ 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 50 กิจการ 349 คน 

และ 50 ผลิตภัณฑ์ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพ่ือก้าวสู่การท าธุรกิจแบบ STARTUP อยู่ระหว่าง

ด าเนินการการสร้างนักธุรกิจใหม่ (TechSTARTUP) ที่มศีักยภาพและสามารถน าเสนอกับผู้น าด้านอุตสาหกรรม 
หรือนักลงทุนจนส าเร็จ จ านวน 20 กิจการ และ 100 คน 

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 82,196,000 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน  49,317,600 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน  28,768,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 

 โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี้ 
2.1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่    

- การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี
วิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 

- การยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิต 
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- การเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Skill Certification System for Automotive Industry) 

- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   

ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหุ่นยนต์และดิจิทัลการผลิต 
- การส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากากของเสีย

อุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ 
- การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 
2.2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- การยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai 
Food For the World) 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ โดยอยู่ระหว่างการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีโครงการภายใต้  
กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 36,864,200  บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวม
เป็นเงิน 25,610,200 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 6,063,182 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.67 ด าเนินโครงการ    
โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) คือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI 4.0) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพสถานประกอบการในส่วนภูมิภาค จ านวน 120 ราย และด าเนินการจัดจ้างประเมินผลโครงการฯ   

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 
เป็นเงิน 673,166,100 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 191,337,800 บาท     
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 27,309,548 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.27 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งผลการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
- การด าเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- การส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999) 
- การก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน     

และคุ้มครองผู้บริโภค 
- การรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1.5  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ เป็นเงิน 55,245,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 31,834,400 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 19,977,567 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.75 
ด าเนินโครงการ โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ คือ รายการงบ
ลงทุนส าหรับจัดซื้อครุภัณฑเ์พ่ือด าเนินงาน 

2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
 - การยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อน

เศรษฐกิจอนาคต (S-Curve) 
- การสร้างบุคลากรด้านการบรหิารจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
- การจัดท าฐานข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 
- การส่งเสริมระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล 
- การส่งเสริมนวตักรรมการบรหิารจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
- การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่อุตสาหกรรม 4.0 
- การพัฒนาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานในพ้ืนที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 99,022,900 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 57,823,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 31,190,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.94 
ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งผลการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) การขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (2) การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร และ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 

3.2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์

ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น* ร้อยละ 5 - 
1.15 

14.32 
23 

กรอ./
กนอ. 

2. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล  
   อุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  1 5,434 - สศอ. 

3. จ านวนพื้นที่ท่ีไดร้ับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน 
   อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

พื้นที ่ 5 - - กรอ. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

4. จ านวนศูนย์การออกแบบและตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ ์
    ในพื้นที่ส่งเสริมคลสัเตอร์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

แห่ง 4 - - สปอ. 

5. จ านวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ไร ่ 500 - - กนอ. 

6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่   
    (เฉพาะ First s-curve) 

ร้อยละ 5 - -10.28 กรอ. 

 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ
ที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก จ านวน 21 โครงการ  รวมเป็นเงิน 713,708,400 บาท จ าแนกได้ ดังนี้

  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ ์รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  เป็นเงิน 84,908,400 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 34,338,746 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 16,392,961 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.74 ด าเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  และมผีลการด าเนินโครงการใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี ้

1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย  
- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม 
- การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ (Online Machinery Registration : OMR)  

2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
- การเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงอยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
- การพัฒนาระบบยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICS Digital Summision) 

โดยอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ เป็นเงิน 
106,605,000 บาท  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน  13,800,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 7,441,334 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
5,532,735 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.35  

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 
- การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 92,805,000 บาท โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 41,139,320 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 39,277,770 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.48  

โดยมีผลการด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

- การพัฒนาดัชนีว ัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้  

- การจัดท าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Smart 
Production Network) 

- ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential 
Industrial Intelligence Unit: PIIU) 

- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 
- การศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะที่ 2) 

ทั้งนี้ การด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นการจ้างที่ปรึกษาให้ด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงิน 713,708,400 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,400,500 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 1,475,855 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,475,855 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 
ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 492,206,000 บาท  
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 344,596,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
94,756,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.50 ซึ่งผลการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ได้แก่ (1) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  (2) การก าหนดพ้ืนที่เพ่ืออุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (3) การพัฒนาในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการจัดตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 7,862,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 2   
ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 4,322,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 2,993,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
69.26 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งมีผลการด าเนินโครงการในภาพรวมของ
หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน การออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design Center) 

กลยุทธ์ที่ 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 18,726,500 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 14,856,500 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 7,692,490 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
7,646,722 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 

- ศูนย์อ านวยการและประสานความต้องการบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

- การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,870,000 บาท โดยใน

ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 2,280,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,280,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูล
รถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน  

 3.2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการรบัรองการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Champion 
1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเขา้สูก่ารเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
23 
 

15 

 
21 
 

N/A 

 
91.30 

 
- 

 
กนอ. 

 
กรอ. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) ได้รับ 
    การจัดการเข้าระบบเพิม่ขึ้น 

ล้านตัน/
ปี 

23 24.084 104.71 กรอ. 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา  

เครือ 
ข่าย 

200 
 

- - สปอ. 

4. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น ราย 2,000 N/A - กรอ. 
5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายไดร้ับ 
    การจัดการ 

ล้านตัน/
ปี 

1.24 0.81 65.32 กรอ. 

6. โรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
    ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 N/A - กรอ. 

 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มโีครงการ
ที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก จ านวน 19 โครงการ  รวมเป็นเงิน 200,595,100 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 21,408,500 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,673,500 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 1,740,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,740,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การจัดท ามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงาน
ที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน  16,735,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 5,035,474 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 3,411,207 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.74 

โดยมีผลด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้ 
- การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพ้ืนที่ 
- การพัฒนาและส่งเสริมการอนุญาตอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)    
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 46,866,100 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 31,296,100 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 10,140,333 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 10,140,333 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ได้แก่ (1) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม และ (2) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 15,570,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 7,690,700 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 3,941,436 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.25 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการ
ใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม 
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 45,173,900 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนด
แผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 17,861,334 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 17,861,334 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งด าเนินโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
- การช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดสีในน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 64,686,600 บาท ประกอบด้วย    
3 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 45,601,400 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 27,211,800 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
18,271,503 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.15 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 

 - การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
- การจัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม   

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,111,200 บาท โดยใน  
ไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม  3,967,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 3,967,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,974,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 4,167,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 4,018,012 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.41 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 
22,460,000 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 19,280,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 13,237,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน    
10,194,771 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.02 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 

- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม   

2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,180,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 1,003,840 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
853,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.07 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหวา่งการด าเนินการ คือ การส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3.2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกลา่ว
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

ผล 
6 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. หน่วยงานในสังกัด อก. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุธรรม
ความโปร่งใส ของ ปปท. 

ร้อยละ 100 87.73 87.73 สปอ. 

2. ระบบหรือเครื่องมือเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และการให้บริการไดร้ับการพัฒนาให้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น 

จ านวน 2 - - สปอ.  
 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 80 - - สปอ. 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
    ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) 

ร้อยละ 85 - - สปอ. 
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ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
121,360,800 บาท โดยสอดคล้อง กับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น  4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 
3,332,500 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 3,327,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 2,728,992 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.01 ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 
โดยมีผลการด าเนินโครงการที่เป็นตามแผน คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมเป็นกลไก
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และอยู่ระหว่างด าเนินการ คือ ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  
เป็นเงิน 74,170,100 บาท ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 44,000,000 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 25,802,000 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
19,169,899 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.30 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ ได้แก่ (1) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ (2) การติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 30,170,100 บาท โดยใน
ไตรมาสที่  2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 18,006,860 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 
13,032,019 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.37 

โดยมีผลการด าเนินโครงการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

- การด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
- การพัฒนาระบบการให้บริการและสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

2) ผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ คือ การด าเนินงาน
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม  
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กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์   
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ  เป็นเงิน  18,092,500 บาท  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน  ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 15,734,800 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 12,333,800 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
8,723,409 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.73 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์   

2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,357,700 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่าย เป็นเงินรวม 1,304,300 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
1,257,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.44 และมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ การพัฒนาบุคลากร   
ด้านการมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม     
มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน 25,765,700 บาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ก าหนดแผน  
การเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 21,766,500 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 8,031,797 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.90
ด าเนินโครงการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน (2) การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
และ (3) การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

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 31 โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่มีการด าเนินงานภายใต้แผนงานดังกล่าวมากท่ีสุด 
คือ กสอ. รวมจ านวน 16 โครงการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุทธศาสตร์รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 2.2 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนภายใต้กลยุทธ์ คือ สศอ. เป็นการด าเนินงานพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ส าหรับยุทธศาสตร์
ล าดับถัดไป คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 

 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุป
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

 

4.1) ปัญหาผลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะพบ
ปัญหาหลัก ดังนี้ 

 4.1.1) ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ของหน่วยงานมีดังนี้ 
(1) การจัดสัมมนาฝึกอบรมของหน่วยงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก

การจัดสัมมนาพร้อมกันและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน 
(2) การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในบางกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วมโครงการ และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 
(3) การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม จ าเป็นต้องจัดจ้างผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา เพ่ือมาด าเนินการ 

ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง
ปฏิบัติผ่านระบบ e-GP ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(4) การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานบางหน่วยงาน ยังไม่
ครบถ้วนตามกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด อีกทั้ง ยังไม่มีการระบุเหตุผลในการด าเนินการ     
ที่ไม่เป็นไปตามแผนให้ทราบ 

4.1.2) ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นรายการ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณผูกพัน ซึ่งจะพบว่าสาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน  
เนื่องจากการด าเนินงานบางรายการ มีการปรับแก้ไข TOR และมีประกวดราคาหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน      
4.2) ข้อเสนอแนะ  กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 

4.2.1) ควรมีการบูรณาการวางแผนการจัดสัมมนาฝึกอบรมร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรมในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน 

4.2.2) จัดประชุมชี้แจงรายงานผลการติดตามให้กับหน่วยงานในสังกัดทุก 6 เดือน เพ่ือเป็นการเร่งรัดการ
ด าเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการด าเนินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลการรายงาน  
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

4.2.3) หน่วยงานควรเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยเฉพาะงบลงทุน 
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรจัดท าแผนและก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เตรียมความพร้อมของสถานที่
ก่อสร้าง และรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้าง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน/งวดเงิน ที่ได้ก าหนดไว้ 
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ผลการดําเนินงาน 6 เดือน
ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ 
จัดสรร

ยุทธ์ฯ
 อก.

กล
ยุทธ์ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

เป ็นไป
ตามแผน

ทั้งป ี แผน 6 เดือน เบ ิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาค 2 2 (1) 1 1.1   - 53,258,000    27,860,000     26,093,000    106.77 
2. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2 2 (1) 1 1.1   - 38,644,000    18,628,600     23,953,600    77.77  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและคอมพาวนด์สู่การเปน็ 2 2 (1) 1 1.1   - 17,000,000    10,515,000     10,206,000    97.06  
    ผู้นําการผลิตของอาเซียน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษ 2 2 (1) 1 1.3   - 36,864,200    25,610,200     6,063,182     23.67  
   ในภูมิภาค (OPOAI 4.0) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด 2 2 (1) 1 1.6  - 30,322,600    17,285,000     7,821,040     45.25  
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร 2 2 (1) 1 1.6  - 62,723,800    35,752,500     18,584,091    51.98  
7. โครงการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design Cente 2 2 (1) 2 2.4  - 7,862,000     4,322,000       2,993,600     69.26  
8. โครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่ 2 2 (2) 1 1.2  - 7,500,000     4,121,100       4,121,100     100     
   Smart SMEs อย่างยั่งยืน
9. โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for 2 2 (2) 1 1.2  - 3,500,000     2,311,400       2,278,400     98.57  
    Innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0
10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตไหมอย่างครบวงจร 2 2 (11) 1 1.1  - 8,810,000     6,146,400       720             0.01    
11. โครงการศูนย์อํานวยการและประสานความต้องการบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม 2 2 (11) 2 2.5  - 13,856,500    7,206,300       7,206,300     100.00 
     ยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2 2 (11) 3 3.5  - 5,281,400     3,452,900       26,047         0.75    
     และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 2 2 (14) 1 1.2 -  11,960,900    11,960,900     11,960,900    100     
14. โครงการดําเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 2 2 (14) 1 1.2  - 5,000,000     2,772,400       2,153,980     77.69  
15. โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2 2 (14) 1 1.2  - 17,980,000    10,988,500     9,809,320     112.02 

รายการโครงการ
ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงาน 6 เดือน
ยุทธ์ฯ 
20 ปี

ยุทธ์ฯ 
จัดสรร

ยุทธ์ฯ
 อก.

กล
ยุทธ์ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

เป ็นไป
ตามแผน

ทั้งป ี แผน 6 เดือน เบ ิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

16. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 2 2 (14) 1 1.6  - 5,976,500     4,785,500       4,785,500     100.00 
17. โครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2 2 (14) 2 2.2  - 10,000,000    5,527,734       4,128,882     74.69  
     อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
18. โครงการสํารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกําหนดนโยบายการ 2 2 (14) 2 2.2  - 3,800,000     1,913,600       1,403,852     73.36  
     พัฒนาอุตสาหกรรม
19. โครงการการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 2 (14) 2 2.5  - 1,000,000     486,190         440,422        90.59  
20. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2 2 (14) 3 3.5  - 35,500,000    20,694,900     17,298,766    83.59  
21. โครงการจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกร 2 2 (14) 3 3.5  - 4,820,000     3,064,000       946,690        30.90  
22. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 2 (14) 3 3.6  - 10,000,000    8,071,000       6,637,912     82.24  
23. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2 2 (14) 3 3.6  - 9,280,000     5,166,000       3,556,859     68.85  
24. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราช 2 2 (14) 4 4.2,4.4  - 25,200,000    16,653,500     7,588,201     45.57  
     กระทรวงอุตสาหกรรม
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 2 2 (14) 4 4.4  - 3,641,000     2,716,000       1,915,884     70.54  
26. โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 2 (18) 4 4.2  - 27,000,000    14,658,500     11,859,038    80.90  
27. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 2 2 (18) 4 4.3  - 15,734,800    12,333,800     8,723,409     70.73  
28. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 2 2 (18) 4 4.4  - 13,156,300    13,156,300     5,716,447     43.45  
29. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2 2 (18) 4 4.4  - 768,400        384,200         122,126        31.79  
30. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 6 6 (1) 4 4.1  - 1,532,500     1,532,500       1,301,083     84.90  
31. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมเป็นกลไกในการต่อต 6 6 (1) 4 4.1 -  1,800,000     1,795,000       1,427,909     79.55  
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมท ั้งสิ้น 489,772,900  301,871,924   211,124,261  69.94  
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตลัเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

                    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

                    1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ข้ันสูง 89.52      53,258,000    27,860,000    26,093,000 106.77 ผลการด าเนินงาน

    เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านแม่พิมพ์ 56.19 29,458,000      11,800,000    10,333,000   87.57

ข้ันสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

1.1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์   2 กลุ่ม -           -           #DIV/0! 4,000,000        2,700,000     2,700,000     100.00  - ด าเนินการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างแม่พิมพ์เพ่ือรับรองอุตสาหกรรม

หลักสูตร อนาคต จ านวน 2 กลุ่มหลักสูตรในระดับ T1-T5 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักสูตร 

สาขาวิชาชีพแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Die Casting) และสาขาวิชาชีพแม่พิมพ์ทุบข้ึน

รูปร้อน (forging)

1.2. สร้างบุคลากรใหม่    75 คน 8 8 100.00 13,200,000      -              1,408,000     #DIV/0!  - อบรมเพ่ือสร้างบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ระดับ T3 จ านวน 8 คน 

โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 80 วันต่อรุ่น

1.3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม  189 คน 140 96 68.57 12,258,000      9,100,000     6,225,000     68.41  - สถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาด าเนินการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จ านวน 96 คน

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 33.33 20,800,000      13,960,000    13,960,000   100.00

ด้านแม่พิมพ์ข้ันสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

2.1. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแม่พิมพ์   10 เร่ือง -           -           #DIV/0! 10,000,000      7,000,000     7,000,000     100.00  - อยู่ระหว่างการด าเนินงานค้นคว้าวิจัย จ านวน 10 เร่ือง

2.2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแม่พิมพ์ข้ันสูง   21 คร้ัง 18.00        18.00        100.00 6,000,000        3,600,000     3,600,000     100.00  - ได้จัดท าแผนตารางการสัมมนาและด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 18 เร่ือง

2.3. ส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ให้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 12 บริษัท -           -           #DIV/0! 4,800,000        3,360,000     3,360,000     100.00  - อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ให้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในกระบวนการผลิต เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ในกระบวนการผลิต  จ านวน 4 ราย

กิจกรรมท่ี 3 การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและส่งเสริม 3,000,000        2,100,000     1,800,000     85.71

ความร่วมมือทางธุรกิจ

3.1. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ 15 บริษัท -           -           #DIV/0! 3,000,000        2,100,000     1,800,000     85.71  - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ 

ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 จ านวน 15 บริษัท

2. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย      38,644,000    18,628,600    23,953,600 77.77 ผลการด าเนินงาน

โครงการย่อยท่ี 1 ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม       21,500,000      8,660,000    14,010,000 161.78

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

1.1 การสร้างช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ       10,215,600      3,900,000      7,200,000 184.62

1.1.1 ระบบบริหารจัดการความร้อนของแพคแบตเตอร่ี 2 ชุด -           -           -         5,775,000        2,700,000     4,500,000     166.67   - ศึกษางานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก MTEC เพ่ือรวบรวมข้อมูลวิชาการและ

คัดเลือกรูปแบบระบบจัดการความร้อนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยเปรียบเทียบข้อดี

และข้อเสียแต่ละวิธี ท าการออกแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แต่ละระดับเซลล์โมดูล

จนกระท้ังระบบและคัดเลือกโครงสร้างต้นแบบความก้าวหน้าสะสม ร้อยละ 60

    1.1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ราย -           -           -                          -   -              -              -           

    1.1.3 ถอดแบบช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 2 ช้ิน -           -           -                 4,440,600 1,200,000     2,700,000 225           - ด าเนินงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากบริษัท สิขร จ ากัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กับช้ินส่วนจากผู้ผลิต เตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีรับมอบช้ินส่วนและเร่ิม ท าการถอด

แบบช้ินส่วน ในเดือน มีนาคม 2561 ความก้าวหน้าสะสม ร้อยละ 60

1.2 การสร้างผู้เช่ียวชาญเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า         1,824,000         360,000         810,000 225

1.2.1 หลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า 2 หลักสูตร -           -           -                   915,000 300,000        750,000 250  - อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหาผู้จัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอร่ี

ส าหรับยานยนต์ และพ้ืนฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

   1.2.2 ฝึกอบรมระดับผู้สอน (Trainer) 20 คน -           -           -                   198,000 -              -              -           
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

   1.2.3 ฝึกอบรมระดับผู้เรียน (Trainee) 100 คน -           -           -                   607,000 -              -              -           

   1.2.4 ติดตามและขยายผลผู้สอนปี 2560 2 คร้ัง -           -           -                   104,000 60,000          60,000 100           - อยู่ระหว่างการด าเนินการและติดตามขยายผลของผู้สอนในปี 2560

1.3 ฐานข้อมูลและรายงานการศึกษาเก่ียวกับอุตสาหกรรม         9,460,400      4,400,000      6,000,000 136.36

ยานยนต์ไฟฟ้า

1.3.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 1 ฐานข้อมูล -           -           -                 1,123,000 300,000        600,000 200  - อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศไทยและ

ในประเทศไทย ออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้ความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 60

1.3.2 รายงานการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุส าหรับการผลิต 1 ฉบับ -           -           -                 2,526,600 1,200,000     1,800,000 150  - ด าเนินงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดแผนการศึกษา

ยานยนต์ไฟฟ้า และเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง

กับวัสดุน้ าหนักเบาและการเลือกใช้วัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 60

1.3.3 รายงานการศึกษาการด าเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 1 ฉบับ -           -           -                 2,421,600 1,450,000     1,800,000 124.14  - ด าเนินงานร่วมกับเช่ียวชาญ ก าหนดขอบเขตศึกษาและเป้าหมาย รวมท้ังศึกษา

ส าหรับ Start up ข้อมูลทุติยภูมิภาพรวมการค้ายานยนตไฟฟ้าและวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขัน

ของไทย ความก้ามหน้าสะสม ร้อยละ 60

1.3.4 รายงานการศึกษาธุรกิจการจัดการแบตเตอร่ี 1 ฉบับ -           -           -                 2,499,600 1,450,000     1,800,000 124.14       - ด าเนินการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ีและรวบรวมข้อมูล

ท่ีใช้งานแล้ว แนวทางบริหารจัดการแบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้ว ของประเทศต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์

จัดต้ังธุรกิจจัดการแบตเตอร่ีในประเทศไทยความก้าวหน้าสะสม ร้อยละ 60

1.3.5 โมเดลจ าลองการจัดการแบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้ว 1 ชุด -           -           -         889,600          -              -              -           

โครงการย่อยท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตช้ินส่วน 17,144,000      9,968,600     9,943,600     99.75

ยานยนต์ด้วย Just In Time Manufacturing (JIT) และ

Loss Reduction Process (LRP)

2.1 การจัดอบรมภาคทฤษฎี 1,150,000        748,300        723,300        96.66

2.1.1 การประชุมเตรียมการจัดอบรม 4 คร้ัง 2             2 100 50,000            50,000          25,000         50.00  - จัดประชุมเตรียมการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้และให้ค าปรึกษาภายใน

สถานประกอบการ LRP ระยะท่ี1,2 และ JIT ระยะท่ี 1 (คัดเลือกสถานประกอบการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเรียมความพร้อมต่างๆในการจัดอบรมภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ)

32



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

2.1.2 การอบรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษา 15 โรงงาน -           -           #DIV/0! 175,200          91,800          91,800         100.00  - การอบรมภาคทฤษฎีภายในสถานประกอบการ LRP รายละเอียด ดังน้ี

ภายในสถานประกอบการ LRP ระยะท่ี 1 จัดอบรมจ านวน 2 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จ านวน 8 บริษัท

           คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560

           คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2561

ระยะท่ี 2 จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจ านวน 7 บริษัท

           คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2560

2.1.3 การอบรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษา 15 โรงงาน 8             8 100 672,800          449,000        449,000        100.00    - การอบรมภาคทฤษฎีภายในสถานประกอบการ JIT รายละเอียด ดังน้ี

ภายในสถานประกอบการ JIT ระยะท่ี 1 จัดอบรมจ านวน 4 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จ านวน 8 บริษัท

           คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2560

           คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6-7 ธันวาคม 2560

           คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8-9 มกราคม 2561

           คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะท่ี 2 จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจ านวน 7 บริษัท

           คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12-14 มีนาคม 2561

2.1.4 ค่าประสานงาน 8 เดือน 5             3 60.00 252,000          157,500        157,500        100.00    - ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ด าเนินการเข้าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส ารวจพ้ืนท่ี หน้างาน ความสามารถในการท ากิจกรรม 

ได้ครบตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้

2.2 การจัดอบรมภาคปฏิบัติ กิจกรรม Just In Time 8,789,600        5,537,400     5,537,400     100.00

 Manufacturing (JIT)

2.2.1 ค่าวิทยากรอบรมภาคปฏิบัติ JIT 108 วัน 66            41 62.12 7,680,000        4,800,000     4,800,000     100.00  - จัดจ้างท่ีปนึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินกิจกรรมในสถานประกอบการ

ระยะท่ี 1 จ านวน 8 บริษัท (เดือน พฤศจิกายน 2560 - กมุภาพันธ์ 2561) 

ระยะท่ี 2 จ านวน 7 บริษัท (เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2561)

2.2.2 ค่าพาหนะภาคปฏิบัติ JIT 300 วัน 190          112 58.95 750,000          475,000        475,000        100.00    - ค่าพาหนะอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ

2.2.3 ค่าประสานงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 10 เดือน 6             3 50.00 359,600          262,400        262,400        100.00    - การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ

33



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

2.3 การจัดอบรมภาคปฏิบัติ กิจกรรม Loss Reduction 1,419,500        788,000        788,000        100.00

Process (LRP)

2.3.1 ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ LRP  108 วัน 69            42 60.87 1,036,800        648,000        648,000        100.00    - จัดจ้างวิทยากรในการให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินกิจกรรม

ในสถานประกอบการ จ านวน 8 แห่ง

2.3.2 ค่าพาหนะภาคปฏิบัติ LRP  56 วัน 26            22 84.62 140,000          65,000          65,000         100.00    - ค่าพาหนะอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า

การด าเนินกิจกรรมในสถานประกอบการ จ านวน 8 แห่ง

2.3.3 ค่าประสานงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 12 เดือน 6             3 50.00 242,700          75,000          75,000         100.00    - การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ

2.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 5,784,900        2,894,900     2,894,900     100.00

2.4.1 ค่าจัดท าเอกสาร/รายงาน 4 คร้ัง 2             1 50.00 80,000            40,000          40,000         100.00    - จัดท าเอกสารเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าโครงการประจ าไตรมาสท่ี 1 และ 2

2.4.2 คู่มือกรณีศึกษา LRP 3,000 เล่ม -           -           #DIV/0! 900,000          -              -              #DIV/0!

2.4.3 คู่มือกรณีศึกษา JIT 3,000 เล่ม -           -           #DIV/0! 900,000          -              -              #DIV/0!

2.4.4 ค่าจัดท าอุปกรณ์สาธิต JIT 1 ชุด 1             -           0 500,000          500,000        500,000        100.00    - อยู่ระหว่างจัดท าอุปกรณ์สาธิต JIT

2.4.5 ค่าประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1             -           0 224,900          224,900        224,900        100.00    - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสัมมเปิดตัวโครงการและรับสมัครคัดเลือก

สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

2.4.6 จัดท าวิดิทัศน์ LRP+JIT 2 เร่ือง 2             -           0 600,000          600,000        600,000        100.00    - อยู่ระหว่างการจัดท าวิดิทัศน์ LRP+JIT จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ 

2.4.7 สัมมนาเปิดโครงการ 2 คร้ัง 2             1              50.00 600,000          600,000        600,000        100.00 จ านวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 สัมมนาเปิดตัวโครงการกิจกรรม LRP เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

คร้ังท่ี 2 สัมมนาเปิดตัวโครงการกิจกรรม JIT เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561

2.4.8 สัมมนาปิดโครงการ 1 คร้ัง -           -           #DIV/0! 600,000          -              -              #DIV/0!

2.4.9 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ 4 คร้ัง 4             3              75.00 480,000          480,000        480,000        100.00    - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ในสถานประกอบการ

จ านวน 4 คร้ัง

2.4.10 ค่าใช้จ่ายการตรวจติดตาม 8 คร้ัง 4             3              75.00 240,000          120,000        120,000        100.00    - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึง 

ปัญหา - อุปสรรค การด าเนินงาน การแก้ไข และการปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินกิจกรรม

2.4.11 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 12 เดือน 6             3              50.00 660,000          330,000        330,000        100.00    - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร สถานท่ีจัดกิจกรรม

และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ      17,000,000    10,515,000    10,206,000 97.06       ผลการด าเนินงาน

    และคอมพาวนด์สู่การเป็นผู้น าการผลิตของอาเซียน

กิจกรรมท่ี 1 การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 1 เร่ือง -฿         -฿         #DIV/0! 1,000,000        700,000        700,000        100.00    - 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประเภทของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ฐานชีวภาพเช่น เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพ 

และเวชภัณฑ์ชีวภาพ 

2) ศึกษาแนวโน้มความต้องการและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ฐานข้อมูลชีวภาพท้ังในและต่างประเทศ

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอด 400 คน 400 342 85.50 1,200,000        840,000        1,026,000     122.14    - ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 2 หลักสูตรมีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 342 คน

องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ หลักสูตรท่ี 1 การแบ่งประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 171 คน

หลักสูตรท่ี 2 เทคนิคการข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพมีผู้เข้าร่วมจ านวน 171 คน

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 10 ผลิตภัณฑ์ -           -           #DIV/0! 14,400,000      8,800,000     8,480,000     96.36    - อยู่ระหว่างพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ

จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ เช่น ไบโอเซ็นเซอร์ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์แบบพกพา 

เช้ือเพลิงชีวภาพแข็งจากข้ีเส้นยางพารา แผ่นฟิล์มส าหรับรักษาแผลในช่องปากจาก

สารสกัดใบพญายอ เจลมาร์กลอกหน้าสารสกัดเปลือกผลมังคุดและไข่ดาว เป็นต้น 

ค่าบริหารโครงการ 11 เดือน 6 -           -         400,000.00      175,000.00    -              -           

4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ      36,864,200    25,610,200     6,063,182 23.67       ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI 4.0)

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพและน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ 100 ราย -           -           #DIV/0! 30,000,000      24,000,000    6,060,032     25.250132    - อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการในส่วนภูมิภาค 

เพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 120 รายโดยให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกตามแผนงานการพัฒนา

คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ 3 งวดงาน 1.00         -           -         1,100,500.00    440,200.00    -              -              - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการผ่านส่ือต่างๆ ด าเนินการจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ลงนามสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561

35



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมท่ี 3 ค่าบริหารโครงการ 3,963,700        1,170,000     3,150           0.27

   3.1 ส่วนกลาง 2,763,700        

        3.1.1 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 1 คร้ัง -           -           #DIV/0! 1,347,000        -              -              #DIV/0!

        3.1.2 ประเมินผลโครงการ 100 ราย -           -           #DIV/0! 400,000          -              -              #DIV/0!

        3.1.3 สัมมนาแนวทางการติดตามประเมินผล 180 ราย -           -           #DIV/0! 782,000          -              -              #DIV/0!

        3.1.4 สุ่มตรวจติดตาม 10 คร้ัง -           -           #DIV/0! 234,700          120,000        -              -              - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างประเมินผลโครงการฯ

   3.2 ส่วนภูมิภาค 6 คร้ัง -           -           #DIV/0! 1,200,000        1,050,000     3,150           0.3

กิจกรรมท่ี 4. งานนโยบาย 1 คร้ัง -           -           #DIV/0! 1,800,000        -              -              #DIV/0!

5. โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหาร      30,322,600    17,285,000     7,821,040 45.25       ผลการด าเนินงาน

   ชาญฉลาด

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงาน 40 ราย / 40 20 50.00 19,376,000      11,649,000    4,472,000     38.39 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์สถาบันอาหาร, อีเมลล์, เฟซบุ๊ค,

อาหาร Future Food ของไทย ในพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือสร้าง 440 MD / 125 150 120.00 แผ่นพับ เพ่ือรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

ศักยภาพการแข่งขันการ ขยายตลาดการค้าและการลงทุน 300 คน 300 150 50.00 2)  ลงพ้ืนท่ีส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ี

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพฯเพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก ช่วงวันท่ี 21-27 พฤศจิกายน 2560 

จ านวน 16 ราย และช่วงวันท่ี 6 - 14 ธันวาคม 2560 จ านวน 15 ราย

3)  เข้าส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ

4)  จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและน าเสนอข้อมูลผู้ประกอบการ

เพ่ือประเมินคัดเลือกรายท่ีมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 คร้ัง

5)  จัดอบรมหลักสูตร “อาหารไทยในยุค 4.0 จะรุ่งหรือจะร่วง” ในวันท่ี

 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 170 คน

6) จัดอบรมหลักสูตร คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018 เม่ือันท่ี 20 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้สถาบันอาหาร มีผู้เข้าร่วมอบรม 167 คน

7) จัดอบรม trainnign the trainer ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการ

ลงทุน เร่ือง Future Food to Boost รุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14-16 มีนาคม 2561 
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ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมท่ี 2 วิจัยเชิงลึกการเช่ือมโยงวัตถุดิบและคู่แข่งขัน 30 ราย / 30 15 50.00 3,551,400        1,900,000     1,467,940     77.26 1) จัดประชุมหารือแนวทางและวิธีการด าเนินงาน

ในระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดอาหาร 150 MD 53 53 100.00 2) เดินทางไปส ารวจข้อมูล สถานะ สภาพปัญหาของสถานประกอบการ

แห่งอนาคต (Future Food) จ านวน 15 ราย

3) จัดจ้างท่ีปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเช่ือมโยงวัตถุดิบ

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการส่ือสารและสร้างความร่วมมือ 100% 45% 20% 44.44 2,280,200        1,196,000     648,600        54.23 1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 

เพ่ือการผลิตอาหารอนาคต (Future Food) กระทรวงการต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน

ต่างประเทศ เช่น สถานเอกอัครราชทูต, สถานกงสุลใหญ่, ส านักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านรายการศัพท์สอนรวยทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3

3) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงณ ระหว่างสถานบันอาหารกับ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 

4) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Calibration Proficiency Testing Program

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศไต้หวัน 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารแห่ง 100% 46% 20% 43.48 2,770,300        1,610,000     383,500        23.82 1) รวบรวมและติตดามแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลและทิศทางการพัฒนา

อนาคตและการเช่ือมโยงตลาดออนไลน์ผ่าน Application เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

application

2) จัดจ้างเขียนบทความเก่ียวกับฐานข้อมูล Future Food จ านวน 4 เร่ือง

3) จัดจ้างเขียนบทวิเคราะห์เก่ียวกับฐานข้อมูล Future Food จ านวน 3 เร่ือง

4) จัดจ้างเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต จ านวน 50 รายการ

5) จัดจ้างเพ่ือจัดท า Infographic งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต จ านวน 5 เร่ือง

6) ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Future Food ในงานแสดงสินค้าฮาลาลและการประชุม

วิชาการนานาชาติ (THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017) วันท่ี 1-2 ธค. 2560 

ณ ไบเทค บางนา และในงานสัมมนากฎระเบียบและข้อก าหนดเพ่ือการส่งออกอาหาร

ฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน วันท่ี 21 ธค.2560 ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ

7) สืบค้นข้อมูลและแปลบทความเก่ียวกับฐานข้อมูล Future Foodและกฎหมาย
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

อาหารต่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตจ านวน 14 เร่ือง

กิจกรรมท่ี 5 ติดตาม และประเมินผล 100% / 48% 24% 50.00 2,344,700        930,000        849,000        91.29 1) จัดประชุมภายในเพ่ือช้ีแจงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับให้กับผู้รับผิดชอบ

1 เล่ม ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามแผนและตัวช้ีวัดของกระทรวง

2) จัดประชุมติดตรวจติดตามกิจกรรม 1-4

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 62,723,800     35,752,500   18,584,091   51.98 ผลการด าเนินงาน

    อย่างครบวงจร

กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกการผลิต 100% 100% 60% 60.00 437,000          437,000        437,000        100.00 1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลท่ีมีความปลอดภัย

สินค้าอาหารฮาลาลท่ีมีความปลอดภัยในระดับสากล ในระดับสากล โดยประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล์ และผ่านทางโทรศัพท์

2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดรายละเอียดของงาน

ในการจัดอบรม

3) จัดอบรมการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล

ในระดับสากล จ านวน 3 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17-18 มกราคม 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ าจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจ านวน 56 คน

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30-31 มกราคม 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ าจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าอบรมจ านวน 75 คน

คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ าจังหวัดประทุมานี มีผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน

ปัญหา-อุปสรรค

 - กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

มีการล่าช้ากว่าแผน เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายท่ี

ผลิตอาหารอนาคตตามท่ีก าหนด

 - มีการปรับเปล่ียนคุณสมบัติผู้ประกอบการ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 การประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 100% / 50% 50% 100.00 541,800          291,800        541,800        185.68 1) ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดประชุมพัฒนาวัตถุดิบ

เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบและอาหารฮาลาล 4 คร้ัง 5 5 100.00 และอาหารฮาลาล

2) เตรียมจัดประชุมกับหน่วยงานร่วมเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบและอาหารฮาลาล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
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ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

จ านวน 5 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการฮิสลาม

ประจ าจังหวัดพัทลุง จ านวน 24 คน

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการฮิสลาม

ประจ าจังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน

คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการฮิสลาม

ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 20 คน

คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการฮิสลาม

ประจ าจังหวัดเชียงราย จ านวน 26 คน

คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการฮิสลาม

ประจ าจังหวัดปทุมธานี จ านวน 20 คน

ปัญหา-อุปสรรค

 - เล่ือนการท าข้อตกลง MOU จึงท าให้มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล 120 ราย / 150 30 20.00 22,402,100      14,322,000    7,434,130     51.91 1) ลงพ้ืนท่ีส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 2 คร้ัง 

ด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล 840 MD / 300 120 40.00 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2560 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์

ให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมีมาตรฐาน 500 คน 300 300 100.00 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง

ตาก ตรัง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พังงา และขอนแก่น 

2) เข้าส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 120 MD

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างผู้ประกอบการ อาหารฮาลาล จ านวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 หลักสูตรการสร้างโอกาสและความน่าเช่ือถือ'ให้ผลิตภัณฑ์อาหาร

โดยฮาลาลและ GMP เม่ือวันท่ี '13 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน

คร้ังท่ี 2 หลักสูตรปลุกแบรนด์อาหาร ให้ทะยานด้วย ออนไลน์

เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดปัตตานี'มีผู้เข้าร่วมอบรม

จ านวน 100 คน
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คร้ังท่ี 3 หลักสูตรปลุกแบรนด์อาหาร ให้ทะยานด้วยออนไลน์ เม่ือวันท่ี

26 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา'มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 100 คน

กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมตรวจติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้ 100% 36% 36% 100.00 2,188,900        900,000        516,260        57.36 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลล์ และรับสมัครคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม

การรับรองมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลเพ่ือคุ้มครอง โครงการ พร้อมเข้าส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

ผู้บริโภคและสร้างความเช่ือม่ันในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล 2) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงาน จ านวน 3 เดือน

3) ออกตรวจเย่ียมหน่วยรับรองฮาลาลน าร่องในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

และจังหวัดสระบุรี จ านวน 6 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล 20 ราย / 20 10 50.00 20,679,600      10,279,600    3,271,801     31.83 1)  ลงพ้ืนท่ีส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเม่ือ

ให้มีความหลากหลายท้ังด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์การพัฒนา 640 MD / 250 250 100.00 เดือนตุลาคม - มีนาคม 'ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี นครปฐม 'ก าแพงเพชร สระบุรี 

บรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจ การพัฒนา 150 คน 150 150 100.00 เพชรบุรี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 

ระบบการจัดการ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และการ พิจิตร สงขลา และปัตตานี

พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าธุรกิจ 2) เดินทางเข้าส ารวจเคร่ืองมือและความพร้อมสถานประกอบการ

และให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท้ังใน ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 

และต่างประเทศ 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 

ส าหรับสินค้าอาหารในยุค digital ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพ 

เม่ือวันท่ี 28-29 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 150 คน

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบ 15 ราย / 15 10 66.67 3,140,000        1,320,000     1,295,000     98.11 1) ลงพ้ืนท่ีส ารวจความพร้อมสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่าง

การบริหารจัดการในองค์กรและการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน 105 MD / 45 45 100.00 วันท่ี 17 - 22 ธค. 2560 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 

ให้แก่ผู้ประกอบการ 100 คน 100 100 100.00 2) เข้าส ารวจสถานประกอบการเบ้ืองต้นในการจัดท าบัญชีต้นทุน 

3) จัดอบรม หัวข้อ การตลาด 4.0 และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล

ในเดือนมกราคม 2561ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน

กิจกรรมท่ี 7 การส ารวจและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 100% 43% 43% 100.00 1,457,800        737,800        253,000        34.29 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอาหารฮาลาล

ผู้ประกอบการและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพ่ืออนาคต 2) จัดท า Infographic จ านวน 10 เร่ือง

สินค้าอาหารฮาลาลไทย 3) จัดประชุมในหัวข้อ "การเช่ือมโยงข้อมูลเจือจางวัถตุเจือปนในอาหาร

ท่ีได้รับการรับรองมาตราฐานฮาลาล ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี 

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

กิจกรรมท่ี 8 สร้างการรับรู้และยกระดับความเช่ือม่ัน 100% 43% 43% 100.00 1,093,000        600,000        793,200        132.20 1) ฐานข้อมูลระบบ register online ท้ังเว็บไซต์และ application

ผู้บริโภคสินค้าอาหารฮาลาลของไทยด้วยการพัฒนา 2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลอาหารฮาลาลเพ่ือทดสอบโปรแกรม

Application และการเช่ือมโยงระบบ Register online 3) พัฒนาปรังปรุงโปรแกรม

Halal Food 4) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประสานงานโครงการ

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาร้านอาหารฮาลาลอนามัย ใส่คุณภาพ 45 ราย / 45 0 0.00 7,154,500        4,685,200     3,004,800     64.13 1) จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าผู้ประกอบการด้านมาตรฐานฮาลาล 

225 MD / 60 60 100.00 2) จัดซ้ือสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการตรวจรับรองร้านอาหารปลอดภัย

150 คน 100 0 0.00

กิจกรรมท่ี 10 ติดตามและประเมินผลโครงการ 100% / 50% 50% 100.00 3,629,100        2,179,100     1,037,100     47.59 1) จัดประชุมภายในเพ่ือช้ีแจงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับให้กับผู้รับผิดชอบ

1 รายงาน ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามแผนและตัวช้ีวัดของกระทรวง

2) เตรียมจัดจ้างท่ีปรึกษาในการติดตามประเมินผลโครงการ

3) จัดประชุมติดตรวจติดตามกิจกรรม 1-9
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.4 สนับสนุนการจัดต้ัง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์ออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

7. โครงการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล        7,862,000      4,322,000     2,993,600 69.26 ผลการด าเนินงาน

   (Digital Manufacturing Design Center)

กิจกรรมท่ี 1.  สร้างศูนย์เช่ียวชาญ 1 ศูนย์ 1 1 100.00 -                 -              -              #DIV/0!   - สร้างศูนย์เช่ียวชาญ 1 ศูนย์ ประกอบด้วย สถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และบุคลากร เพ่ือให้บริการด้านการพัฒนา

การออกแบบและการผลิตให้เป็นดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2. ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบการผลิต 6 คร้ัง 4 4 100.00 1,322,000        822,000        646,600        78.66   - จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิตัล

เชิงดิจิทัล  จ านวน 2 เร่ือง มีผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 86 คน

1) NX 12 Next - Generation Design, Simulation, and Manufacturing

2) AICAM Technology for Industrial 4.0

กิจกรรมท่ี 3. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  10 ต้นแบบ -            -             #DIV/0! 700,000          -              385,000        #DIV/0!   - อยู่ระหว่างการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จ านวน 10 ต้นแบบ

กิจกรรมท่ี 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก   6 เร่ือง 3 4 133.33 3,000,000        1,500,000     1,000,000     66.67  - อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ดิจิทัล

ช่วยในการออกแบบ รุ่นท่ี 1 จ านวน 17 คน

กิจกรรมท่ี 5. พัฒนาผู้เช่ียวชาญ   40 คน 30 10 33.33 2,000,000        1,500,000     500,000        33.33  - ระหว่างการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมท่ี 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ 1 -             -         840,000          500,000        462,000        92.40  - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2  ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตลัเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  ผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

8. โครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพ 81.42        7,500,000      4,121,100     4,121,100 100 ผลการด าเนินงาน

    วิสาหกิจไทยเพ่ือก้าวสู่ Smart SMEs อย่างย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างความตระหนักเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก 87.50 2,000,000        1,276,000     1,276,000     100.00

โดยน้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาผสมผสานเป็นทักษะ

พ้ืนฐานของผู้ประกอบการ “9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความส าเร็จ

ท่ีย่ังยืน”และให้ความรู้เก่ียวกับทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคต 

(Top 10 Future Skills)

1.1 พัฒนาเน้ือหาและผลิตส่ือเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 87.50 2,000,000        1,276,000     1,276,000     100.00

ในวงกว้าง ในรูปแบบ infographic วิดิโอ Motion Graphic, 

VDO รณรงค์ Productivity for Smart SME รูปแบบ Digital File 

และบทความวิชาการเพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้ผ่านส่ือ Online

   1.1.1 วางแผนเตรียมการ / พัฒนาหลักสูตร 1,600,000        1,116,000     1,116,000     100.00

       (1) รูปแบบ Infographic 5 รายการ 3 3 100.00 160,000          96,000          96,000         100.00  - ด าเนินการพัฒนาเน้ือหาส่ือความรู้ท่ีจะน าไปเผยแพร่จ านวน 3 เร่ือง ดังน้ี

1. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2. Human Centered Productivity : ขับเคล่ือนผลิตภาพโดยคนเป็น

ศูนย์กลาง

3. อนาคตองค์กร กับ ทักษะการบริหารคน

       (2) รูปแบบ Motion Graphic 3 รายการ 2 2 100.00 900,000          600,000        600,000        100.00  - ด าเนินการพัฒนาเน้ือหาส่ือความรู้ท่ีจะน าไปเผยแพร่ จ านวน 2 เร่ือง ดังน้ี

1. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

2. Human Centered Productivity

       (3) วิดิทัศน์รณรงค์ 1 รายการ 1 1 100.00 300,000          300,000        300,000        100.00  - อยู่ในระหว่างจัดท าส่ือวิดีทัศน์ จ านวน 1 เร่ืองคือ เสริมสร้างทักษะ

อนาคตขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0

       (4) บทความวิชาการ รูปแบบ On-Line 8 คร้ัง 4 4 100.00 240,000          120,000        120,000        100.00  - ด าเนินการพัฒนาเน้ือหาบทความวิชากรเพ่ือน าไปเผยแพร่ 

จ านวน 4 เร่ือง ดังน้ี

1. เร่ือง 9 Habits : พัฒนาอุปนิสัยพอเพียงมุ่งสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จ

อย่างย่ังยืน

2. เร่ือง การรับมือกับความเปล่ียนแปลง ด้วยทักษะแห่งอนาคต

3. เร่ือง คนต้องพร้อม ส าหรับองค์กรยุค 4.0

4. เร่ือง มองมุมกลับ ปรับทักษะ สร้างกระบวนการเรียนรู้

   1.1.2 เผยเเพร่ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์และเว็บไซท์ 3 ช่องทาง 10 คร้ัง 4 3 75.00 400,000          160,000        160,000        100.00  - ด าเนินการเผยเเพร่ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ และเว็บไซท์ 3 ช่องทาง อาทิ 

Facebook, Line, Twitter, Website จ านวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 : เผยแพร่บทความ 9 Habits : พัฒนาอุปนิสัย พอเพียง

มุ่งสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จอย่าง ย่ังยืน

คร้ังท่ี 2 : เผยแพร่ Motion : 9 Habits : พัฒนาอุปนิสัย พอเพียง

มุ่งสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จอย่าง ย่ังยืน

คร้ังท่ี 3 : เผยแพร่บทความ อนาคตองค์กร กับทักษะการบริหารคน 

ภายใต้ทิศทางของโลกยุคใหม่

กิจกรรมท่ี 2 สร้างแบบประเมินทักษะท่ีจ าเป็นและระดับผลิตภาพ 68.75 1,500,000        845,000        845,000        100.00

เบ้ืองต้นของ องค์กร (Interactive Self-assessment Toolkits) 

ผ่านอินเทอร์เน็ต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

   2.1 พัฒนาเน้ือหาและออกแบบ Interactive Self- 2 เร่ือง 1 1 100.00 600,000          300,000        300,000        100.00  - ด าเนินการออกแบบแบบประเมินทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคต (Interactive 

assessment Toolkits Self-assessment Toolkits) จ านวน 2 เคร่ืองมือ ได้แก่

ทักษะการบริหารคน(People Management Skills)  และทักษะ

การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving)

   2.2 พัฒนาเว็บไซท์ให้สามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 1 ระบบ 1 1 100.00 500,000          500,000        500,000        100.00    - ด าเนินการพัฒนา Website เพ่ือให้องค์กรสามารถท าแบบประเมิน

ออนไลน์ได้ ภายใต้ URL : http://futureskills.ftpi.or.th 

   2.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้องค์กรเป้าหมาย เพ่ือให้ 75.00 90,000            45,000          45,000         100.00

องค์กรรับทราบถึงประโยชน์ของการท า Self-assessment 

และเข้าร่วมประเมิน 

     2.3.1 วางแผน จัดท าเน้ือหา ออกแบบ E – Brochur 4 รูปแบบ 2 2 100.00 50,000            25,000          25,000         100.00  - ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคต

ในรูปแบบ E-Brochure ในหัวข้อทักษะการบริหารคน

     2.3.2 เผยแพร่ในส่ือออนไลน์ หรือเว็บไซต์ 4 คร้ัง 2 1 50.00 40,000            20,000          20,000         100.00  - ด าเนินการเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ หรือเว็บไซต์จ านวน 1 คร้ัง

  2.4 รวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมิน น าเสนอรายงานสรุปผล 1 ชุด -            -             #DIV/0! 310,000          -              #DIV/0!

ระดับทักษะท่ีจ าเป็นและระดับผลิตภาพขององค์กรท่ีเข้าร่วม

การประเมิน

กิจกรรมท่ี 3 สัมมนา / ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 100.00 2,000,000        1,000,100     1,000,100     100.00

องค์กร หน่วยงานเพ่ือยกระดับผลิตภาพและเตรียมพร้อมบุคลากร

และองค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ส่วนท่ี 1: กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อุปนิสัยพอเพียงสู่ 160 คน 80 80 100.00 957,900          479,000        479,000        100.00  - ด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ "พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับ

ความส าเร็จท่ีย่ังยืน" วางแผนเตรียมการ และประชาสัมพันธ์ การเปล่ียนแปลง" เพ่ือเช่ือมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

โครงการ ในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นหลักในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจและ

การปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากรทุกระดับในภาคอุตสาหกรรมในวันท่ี

21 ธค.60 ณ ห้องบุษราคัมโรงแรม วินเซอร์ สวีท มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คน

ส่วนท่ี 2: กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยงาน Best 70 คน 35 35 100.00 191,600          95,800          95,800         100.00  - ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท แดร่ี โฮม จ ากัด ภายใต้แนวคิด

Practices ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การบริหารจัดการธุรกิจองค์กรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้

รากฐานอุตสาหกรรม สมดุล ม่ันคง ย่ังยืน และมีความสุข” วันท่ี 22 ธค.60

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 35 คน 45



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ส่วนท่ี 3: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก 80 คน 40 41 102.50 850,500          425,300        425,300        100.00  - ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (คร้ังท่ี 1) หัวข้อ : ปรับโฉม

และพัฒนาทักษะ ทักษะ “Top 10 Future Skills”  และ แรงงานอนาคต : เร่งผลลัพธ์  ยกระดับ ผลงาน เม่ือวันท่ี 27-28 กพ. 2561

“การวัดผลิตภาพ (Productivity Measurement)  ณ โรงแรม จัสมิน ซิต้ี สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 41 คน 

กิจกรรมท่ี 4 ค่าบริหารโครงการ 69.44 2,000,000        1,000,000     1,000,000     100.00

  4.1 ประสานงาน จัดหาประมวลผล และสรุปผล 

   4.1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ 12 เดือน 6 5 83.33 960,000          480,000        480,000        100.00

   4.1.2 ค่าตอบแทนนักวิเคราะห์ข้อมูล 12 เดือน 6 5 83.33 540,000          270,000        270,000        100.00

   4.1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประสาน 1 คน   12 เดือน 6 5 83.33 300,000          150,000        150,000        100.00

  4.2 ค่าอุปกรณ์ IT ในการประมวลผล ดูแลข้อมูล เว็บโครงการ 12 เดือน 6 5 83.33 180,000          90,000          90,000         100.00

  4.3 ค่าเบ็ดเตล็ด 12 เดือน 5 41.67 20,000            10,000          10,000         100.00    - ค่าบริหารโครงการ ประสานงาน จัดหา ประมวลผล และสรุปผล

จ านวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.61)  

• บริหารโครงการ

• วิเคราะห์ข้อมูล

• ประสานงานและติดตามความคืบหน้างาน

• ประชุมทีมเพ่ือก าหนดขอบขตงาน มอบหมาย ความรับผิดชอบ และดูแล

ข้อมูลเว็บโครงการ

• จัดท ารายงานประจ าเดือน 

9. โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพ่ือสร้าง 88.95            3,500,000      2,311,400     2,278,400 98.57 ผลการด าเนินงาน

   นวัตกรรม (Managing for Innovation)

   สู่การประกอบการยุค 4.0

กิจกรรมท่ี 1  วางแผนงาน ประชุมทีมงานและผู้เก่ียวข้อง 2 คร้ัง 2 2 100.00 82,800            82,800          82,800         100.00   - ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมทีมงาน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์

หารือแนวทาง แผนแต่ละกิจกรรม ผลลัพธ์ของโครงการให้แก่ทีมงาน

ท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม และวันท่ี 30 ตุลาคม 2560

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและ กรณีศึกษา 1 หลักสูตร 1 1 100.00 295,000          295,000        295,000        100.00  - ด าเนินการประชุมเพ่ือร่างเน้ือหาหลักสูตร ร่างสไลด์ ส่งสไลด์ Handout

Draft Review, Final, Tamplate คู่มือ และกรณีศึกษา โดยได้จัดประชุม

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมจ านวน 6 คร้ัง 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 3  ประชาสัมพันธ์  รับสมัคร เผยแพร่สรุปโครงการ 50.00 60,000            60,000          30,000         50.00

3.1 จัดท าเน้ือหาประชาสัมพันธ์ ออกแบบ รับสมัคร ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง 3 3 100.00 30,000            30,000          30,000         100.00  - ด าเนินการจัดส่ง E-mail, จดหมายเชิญ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ อีเมลล์  ส่ือสังคมออนไลน์ หน่วยงาน โครงการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

3.2 จัดท าเน้ือหาสรุปโครงการ และเผยแพร่ สรุปโครงการผ่าน 3 ช่องทาง 3 -             -         30,000.00        30,000          -              -           

การประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ อีเมล 

ส่ือสังคมออนไลน์ หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 4 สัมมนาเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 60 คน 60 141 235.00 11,600            11,600          11,600         100.00  - ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ก่อนเร่ิม

ก่อนเร่ิมโครงการอบรม โครงการอบรม เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่าน Facebook Live มีผู้เข้าร่วมติดตาม Live จ านวน 141 คน

กิจกรรมท่ี 5  การคัดกรองคุณสมบัติ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 30 องค์กร 30 32 106.67 38,400            38,400          38,400         100.00  - ด าเนินการคัดกรองคุณสมบัติและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยผู้เช่ียวชาญ

เข้าร่วมโครงการ  และประเมินความพร้อมก่อนเร่ิมโครงการ ด้านนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม และวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงมี

ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการท้ังส้ิน 45 กิจการ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ 32 กิจการ

กิจกรรมท่ี 6  ด าเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ 125.56    619,300          619,300        619,300        100.00

การโค้ชและให้ค าแนะน า

6.1 การฝึกอบรมภาคทฤษฎี (Lecture) 60 คน / 60 64 106.67 237,200          237,200        237,200        100.00  - ด าเนินการอบรมภาคทฤษฎี (Lecture) เม่ือวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 

30 องค์กร 30 32 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ และ วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก มีผู้เข้าร่วมอบรม 64 คน / 32 กิจการ

6.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจากกรณีศึกษา/ ผู้ประกอบการยุค 4.0 60 คน / 60 64 106.67 112,500          112,500        112,500        100.00    - ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจากกรณีศึกษา/ผู้ประกอบการ ยุค 4.0

30 องค์กร 30 32 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก 

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากองค์กรท่ีเป็นกรณีศึกษา

ด้านนวัตกรรม 2 องค์กรช้ันน าคือ บริษัท ซีพีเอฟ จ ากัด ประเทศไทย

(มหาชน) และบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และสรุปบทเรียนท่ีได้จาก

กรณีศึกษามีผู้เข้าร่วมอบรม 64 คน / 32 กิจการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

6.3 การโค้ชโดยท่ีปรึกษาให้ลงมือท าแผนแม่บทนวัตกรรมองค์กร 60 คน / 60 98 163.33 269,600          269,600        269,600        100.00    - ด าเนินการโค้ชโดยท่ีปรึกษา ให้ลงมือท าแผนแม่บท นวัตกรรมองค์กร

จัดท าโครงสร้างทีมงานนวัตกรรมองค์กร และให้ค าแนะน า 30 องค์กร 30 49 จัดท าโครงสร้างทีมงานนวัตกรรมองค์กรและให้ค าแนะน าองค์กรท่ีเข้าร่วม

โครงการในระหว่างวันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบาซาร์ แบงคอก

มีผู้เข้าอบรมจ านวน 98 คน

กิจกรรมท่ี 7 ตรวจแผนแม่บทนวัตกรรมองค์กรแผนทีมงาน 30 กิจการ -            -             #DIV/0! 1,152,000        579,000        576,000        99.48  - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรมองค์กร แผนทีมงาน

นวัตกรรมองค์กรให้ค าแนะน าป้อนกลับรายกิจการ หลังการ นวัตกรรมองค์กร 

ฝึกอบรม 

กิจกรรมท่ี 8  ติดตามผล วิเคราะห์ สรุปภาพรวม ผู้ประกอบการ 30 รายงาน -            -             #DIV/0! 720,000          364,800        364,800        100.00    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล วิเคราะห์ สรุปภาพรวมผู้ประกอบการ

รายกิจการ ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ให้ข้อเสนอแนะโครงการ รายกิจการภายหลังเข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะโครงการ

รวมท้ังประเมินผู้ประกอบการท่ีควรจะได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ

ในระยะท่ี 2 ของปีงบประมาณถัดไป (ถ้ามี)

กิจกรรมท่ี 9  บริหารโครงการ จัดท ารายงาน และสรุปผล 12 เดือน 6 5 83.33 520,900          260,500        260,500        100.00    - ค่าบริหารโครงการ จัดท ารายงาน และสรุปผล จ านวน 6 เดือน

 (พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561)
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตลัเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม        8,810,000      6,146,400             720 0.01 ผลการด าเนินงาน

     การผลิตไหมอย่างครบวงจร

กิจกรรมท่ี 1 การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 20 กลุ่ม - - #VALUE! 8,512,000        5,958,400     -              -            - จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบวงจร

และนวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบวงจร เพ่ือส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ซ่ึงเป็นฐานรากของธุรกิจ อันเป็นรายได้หลักของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน 

จ านวน 10 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี มหาสารคราม กาฬสินธ์ุ 

ขอนแก่น ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และหนองบัวล าภู) 

ผู้ประกอบการ จ านวน 20 กลุ่ม ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล

กิจกรรมท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 40 คร้ัง 20 -             -         298,000          188,000        720             0.38

ปัญหา-อุปสรรค

   - เน่ืองจาก สอจ. ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงท าให้ความล่าช้าในการด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษา

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

49



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.6 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

11. โครงการศูนย์อ านวยการและประสานความต้องการ 66.15    13,856,500      7,206,300     7,206,300 100 ผลการด าเนินงาน

     บุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

     ภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษา ส ารวจ รวบรวม ความต้องการ 46.15 7,072,400      2,553,900     2,553,900     100.00

ด้านก าลังคนของอุตสาหกรรมท่ีมีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตะวันออกท่ีต้ังในประเทศไทยท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

เพ่ือจัดท าแผนงานพัฒนาก าลังคนสอดรับกับความต้องการ 

   1.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 1 รายงาน 1 1 100.00 80,000          80,000          80,000         100.00  - ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการ

ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก าลังคนในอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกรวมถึงการศึกษา

ตะวันออก รวมถึงการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมและ โครงสร้างอุตสาหกรรมและก าลังคนในปัจจุบัน ประกอบด้วย

ก าลังคนในปัจจุบัน (Literature Review) 1. การทบทวนอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่ม First S-Curve & New S-Curve 

2. ทบทวนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก

(Eastern Economic Corridor: EEC)  

3. ทบทวนสถานการณ์ด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านแรงงานทักษะของ 2 กลุ่ม

ในอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก

   1.2 วิเคราะห์ภาพทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม 1 รายงาน 1 1 100.00 575,000        575,000        575,000        100.00  - ด าเนินการวิเคราะห์ภาพทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอนาคตในพ้ืนท่ี

อนาคตในพ้ืนท่ีดังกล่าว  (Scenario Technique) ดังกล่าว (Scenario Technique)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

1.1 ภาพทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอนาคตในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตะวันออก

1.2 แนวโน้มทักษะแรงงานท่ีเป็นท่ีต้องการในอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตะวันออก

1.3 ออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือส ารวจความต้องการด้านก าลังคน 2 2 2 100.00 160,000        160,000        160,000        100.00  - ด าเนินการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือส ารวจความต้องการด้านก าลังคนท้ังใน

ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบสอบถาม เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้พัฒนาเคร่ืองมือและได้รับค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ

จากสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 

และการให้บริการทางวิชาการแก่สถานประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี EEC 

1.4 ตรวจสอบฐานข้อมูลประชากรให้ทันสมัยตรงกับ 2 ฐานข้อมูล 2 2 100.00 155,000        155,000        155,000        100.00    - ตรวจสอบฐานข้อมูลประชากรให้ทันสมัยตรงกับความเป็น

ความเป็นจริงในปัจจุบัน จริงในปัจจุบัน 

1.5 ทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Pilot Test) อาทิ 1 1 1 100.00 135,000        135,000        135,000        100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการติดต่อสถานประกอบการ เพ่ือทดสอบเคร่ืองมือ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ

1.6 ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีความสมบูรณ์ก่อนลงส ารวจ 1 1 1 100.00 55,000          55,000          55,000         100.00  - อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเคร่ืองมือ โดยน าความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ภาคสนาม แบบส ารวจ ผู้เช่ียวชาญ และท่ีปรึกษา 

1.7 เตรียมความพร้อมเพ่ือลงส ารวจ รวมถึง การโทรนัดหมาย 10 คน - - #VALUE! 35,000          -              - #VALUE!  -

และฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 

1.8 ส ารวจข้อมูลภาคสนามตามการสุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 200 องค์กร - - #VALUE! 2,800,000      -              - #VALUE!  -

ความเช่ือม่ันท่ีร้อยละ 90

1.9 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึง การปรับปรุง 200 องค์กร - - #VALUE! 650,000        - - #VALUE!  -

ข้อมูลให้มีความครบถ้วนเพียงพอในการวิเคราะห์ผล

1.10 พัฒนาระบบปัอนข้อมูลและระบบประมวลผล 2 ระบบ 1 1 100.00 1,742,400      1,393,900     1,393,900     100.00    - อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบป้อนข้อมูลและระบบประมวลผลฯ 

เพ่ือการวิเคราะห์

1.11 ป้อนข้อมูลเข้าระบบ 200 ตัวอย่าง - - #VALUE! 200,000        -              - #VALUE!  -

1.12 วิเคราะห์ผลการพัฒนาก าลังคนสอดรับกับความต้องการ 1 ร่างรายงาน - - #VALUE! 275,000        -              - #VALUE!  -

1.13 จัดท าแผนงานพัฒนาก าลังคนสอดรับกับความต้องการ 1 รายงาน - - #VALUE! 210,000        -              - #VALUE!  -

ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 2 :  สร้างระบบ On-line เพ่ือลงทะเบียน สืบค้น 40.00 6,784,100      4,652,400     4,652,400     100.00

ฐานข้อมูลด้านความต้องการ และก าลังคนท่ีผ่านการฝึกอบรม

และทดสอบ

2.1 ออกแบบโครงสร้างของระบบลงทะเบียนสืบค้นฐานข้อมูล 1 1 1 100.00 810,000        810,000        810,000        100.00   - ด าเนินการออกแบบโครงสร้างของระบบลงทะเบียนสืบค้นฐานข้อมูลด้าน

ด้านความต้องการ และก าลังคนท่ีผ่านการฝึกอบรม กรอบแนวคิด ความต้องการ และก าลังคนท่ีผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ (Database Design) 

และทดสอบ (Database Design) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) ด้านความต้องการ (Demand Side) ท่ีเป็นข้อมูลจากผู้ประกอบการหน่วยงาน

ภาครัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ความสามารถจ านวนแรงงานทักษะ  

2) ด้านแรงงานท่ีมีอยู่ (Supply Side) ท่ีเป็นข้อมูลจากสถาบันการศึกษาหน่วยงาน

ฝึกอบรมสถาบันทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมูลทักษะระดับสูงของแรงงาน 

จ านวนแรงงานทักษะท่ีมีอยู่ 

2.2 ออกแบบส่วนแสดงผลของระบบ (Output Design) ให้มี 1 ระบบ 1 1 100.00 2,419,300      2,419,300     2,419,300     100.00  - ด าเนินการออกแบบส่วนแสดงผลของระบบ(Output Design) ให้มีการแสดงผล

การแสดงผลจากฐานข้อมูลโดยตรง (Data to Output) จากฐานข้อมูลโดยตรง (Data to Output) แสดงผลจากการประมวลผลท่ีได้รับ

แสดงผลจากการประมวลผลท่ีได้รับจากการข้อมูลน าเข้า จากการข้อมูลน าเข้า (Data-Process to Output) และแสดงผลโดยตรงจาก

(Data-Process to Output) และแสดงผลโดยตรงจากข้อมูล ข้อมูลน าเข้า (Input to Output) 

น าเข้า (Input to Output)  

2.3 ออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) เพ่ือน าข้อมูล 1 ระบบ - - #VALUE! 2,507,100      1,423,100     1,423,100     100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) เพ่ือน าข้อมูล

เข้าไปในระบบ On-line โดยออกแบบฟอร์มเอกสารกรอก เข้าไปในระบบ On-line โดยออกแบบฟอร์มเอกสารกรอกข้อมูลและออกแบบ

ข้อมูลและออกแบบส่วนติดต่อกับ User ด้วยเมนูด้วยค าส่ัง ออกแบบฟอร์มเอกสาร

2.4 จัดท า Database ระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงาน 1 ฐานข้อมูล - - #VALUE! 900,000        -              - #VALUE!  -

และฐานข้อมูลด้านความต้องการ และก าลังคนท่ีผ่าน

การฝึกอบรม

2.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ On-line เพ่ือลงทะเบียน 70 ตน - - #VALUE! 147,700        -              - #VALUE!  -

สืบค้น ฐานข้อมูล ด้านความต้องการ และก าลังคนท่ีผ่าน

การฝึกอบรมและทดสอบกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน

หรือสถาบันเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา        5,281,400      3,452,900          26,047 0.75         ผลการด าเนินงาน

     ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 คร้ัง 1 -             -         20,000            20,000          -              -            - อยู่ระหว่างจัดจ้างเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง 1 -             -         80,000            80,000          -              -             - ยังไม่ได้ด าเนินการ

40 คน 40 -             -         

กิจกรรมท่ี 3 บริหารโครงการ 4 คร้ัง 2 1               50.00      100,000          50,000          26,047         52.09        -                                                                                         

กิจกรรมท่ี 4 จ้างท่ีปรึกษา 4 คร้ัง 2 -             -         5,081,400        3,302,900     -              -           -                                                                                         

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตลัเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  ผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                    1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

13. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิต    11,960,900    11,960,900    11,960,900 100 ผลการด าเนินงาน

     แห่งเอเชีย

     - การช าระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกประจ าปี 2018 1 คร้ัง 1 1 100 11,960,900    11,960,900    11,960,900   100.00  - ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือการเป็นสมาชิก Asian Productivity 

Organization หรือ องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย ประจ าปี 2018

14. โครงการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก      79.17      5,000,000      2,772,400     2,153,980 77.69     ผลการด าเนินงาน

     องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย

กิจกรรมท่ี 1 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนงาน 5 คร้ัง 2 2 100.00 458,500        184,000        160,780        87.38 1) ร่วมการประชุม 58th Workshop Meeting of Heads of NPOs ระหว่าง

ประจ าปีของ APO วันท่ี 24-26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือวางแผนงาน

โครงการของ APO ในการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพของประเทศสมาชิก

ส าหรับปี ค.ศ. 2018-2020 

2)  จัดประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนประจ าปี 2560

 -2561 คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561  ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ โดยมีคณะท่ีปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 14 คน 

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

54



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 2 การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม/สัมมนาตาม 2 โครงการ 1 1 100.00 906,200        453,100        6,181           1.36  - ด าเนินการจัดอบรมหัวข้อ e-learning on Innovation Management in 

แผนงาน APO ในประเทศไทย SMEs ผ่านระบบวิดิโอการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันท่ี 

15-18 มกราคม 2561 ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมท้ังจัดศึกษาดูงานเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 ณ บจก. สยามเนเชอรัล 

โปรดักซ์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ านวน

ท้ังส้ิน 16 คน

กิจกรรมท่ี 3 ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประเภท 1 คร้ัง 1 1 100.00 371,700        371,700        312,100        83.97 1) ด าเนินการจัดการประชุม Asian Forum on SMART Agriculture : 

Asian Forum (International Conference) ตามแผน Futuristic Technologies for Sustainable Farming ระหว่างวันท่ี 1-3 

APO ในประเทศไทย พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา 

โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการรวมท้ังส้ิน 47 คน และจัดกิจกรรมสถานท่ีศึกษาดูงาน 

ได้แก่ (1) โรงงานแปรรูปไก่เน้ือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

(2) ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ 

กิจกรรมท่ี 4 การขอรับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญด้านการ 3 โครงการ -            -             #DIV/0! 30,000          30,000          -              -          - 

เพ่ิมผลิตภาพจากต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ

กิจกรรมท่ี 5 การจัดศึกษาดูงานองค์กรและการด าเนินการ 1 โครงการ 2 1 50.00 28,000          28,000          25,751         91.97  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในประเทศไทยหัวข้อ Individual 

ของประเทศไทยท่ีประสบความส าเร็จในการเพ่ิมผลิตภาพ Observational Study Mission from Philippines to Thailand on

ให้แก่ประเทศสมาชิก Production and Processing of Fruits, Nuts and Vegetables จากประเทศ

ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันท่ี 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 12 คน 

กิจกรรมท่ี 6 การประชุม/ศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาแนวทาง 1 โครงการ 1 1 100.00 90,000          90,000          47,606         52.90  - ด าเนินการจัดศึกษาดูงานในหัวข้อ Enhancing National Productivity 

การเพ่ิมผลิตภาพการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหาร ระหว่างวันท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2560 ด าเนินการโดย Korea Productivity 

จัดการของภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ Center และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานรวม 14 คน 

จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการอ่ืนๆ และรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมท่ี 7 การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการและ 2 ช่องทาง 2 2 100.00 115,600        115,600        115,600        100.00  - ด าเนินการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ APO ประจ าปี 2561 

จัดกิจกรรมเพ่ือขยายผลจากกิจกรรมในโครงการของ APO และจัดเตรียมเน้ือหาส าหรับการจัดท าวารสารรายปี APO Digest  Vol. 26 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 8 ค่าบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ 12 คร้ัง 6 5 83.33 3,000,000     1,500,000     1,485,962     99.06 1) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 22 ทุน มีผู้สมัคร 108 คน ผ่านการคัดเลือก

เข้ารับทุน 63 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 26 คน และภาคเอกชน 37 คน 

2) จัดประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ APO ในแต่ละเดือน
 


3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการสัมมนาจาก APO

ไปยังหน่วยงานต่างๆ

15. โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 34.74        17,980,000    10,988,500     9,809,320 112.02 ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่รางวัลคุณภาพแห่งชาติและ 84.81      3,432,000     3,432,000     2,969,200     86.52

ส่งเสริมการน าไปปฏิบัติ 

1.1 การสัมมนา TQA เพ่ือองค์กรท่ีแป็นเลิศ 1 คร้ัง / 1 1 100.00 396,500        396,500        -              -         1) จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินกิจกรรมส่งให้แก่หน่วยงานด าเนินการ 

200 คน เพ่ือเร่ิมด าเนินกิจกรรมหลังจากทราบผลการตัดสินรางวัล ในเดือนธันวาคม 2560

2) จัดงานสัมมนา TQA 2017 Winner Conference เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561

ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกตกรุงเทพฯ

1.2 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกณฑ์รางวัลใหม่ 2 คร้ัง / 2 2 100.00 380,100        380,100        380,100        100.00 1) จัดงานเสวนาเน้ือหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลง กับงาน

ปี 2561 – 2562  400 คน 400 512 128.00 “TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการ

สู่ความเป็นเลิศ" เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

มีผู้เข้าร่วมงาน 476 คน

2) จัดสัมมนาเน้ือหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงกับงาน 

“TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการ

สู่ความเป็นเลิศ" เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 ณ สถาบัน เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

มีผู้เข้าร่วมงาน 36 คน

1.3 การจัดท าสรุปองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของ 2 เล่ม -            #DIV/0! 260,000        260,000        260,000        100.00 1) จัดท าข้อมูลส าหรับหนังสือสรุปองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขององค์กร

องค์กรท่ีได้รับรางวัลเพ่ือเผยแพร่ (Best Practices)  ท่ีได้รับรางวัล (Supplement) โดยน ามาเรียบเรียงออกแบบรูปเล่ม และจัดท าเป็น 

และ Supplement เผยแพร่บนเว็บ  E-book  เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ TQA และประสานงานกับองค์กรเพ่ือจัดท า

หนังสือ Best Practices เผยแพร่วิธีปฏิบัติในเชิงลึกขององค์กรท่ีได้รับรางวัล 

ประจ าปี 2560 จ านวน 2 องค์กรคือ

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

1.4 พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซต์ และพัฒนา 3 งาน 1 -         525,000        525,000        458,700        87.37 1) เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบจากการตรวจประเมินประจ าปี 2560 

ซอฟแวร์กระบวนการตรวจประเมิน  และงาน Feedback Day เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางพัฒนาระบบตรวจ

ประเมิน ในปี 2561 และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 

2) ด าเนินการเปิดระบบการรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพ่ือขอรับ

รางวัล และระบบรับสมัครการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ รายใหม่ ประจ าปี 2561 


1.5  อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคูณและพัฒนาองค์กร 800 คน 800 90 11.25 1,870,400     1,870,400     1,870,400     100.00 1) ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครองค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมผ่านส่ือต่างๆ อาทิ 

เว็บไซต์, E-mail, Facebook และประสานงานการจัดอบรมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

2) จัดการอบรมหลักสูตร TQA Criteria จ านวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรม

ท้ังส้ิน 90 คน

รุ่นท่ี 1 : 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

มีผู้เข้าร่วมการอบรม  54 คน

รุ่นท่ี 2 : 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

มีผู้เข้าร่วมการอบรม 36 คน 

กิจกรรมท่ี 2 การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 25.00      2,834,700     1,691,900     1,377,670     81.43

2.1  การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่  25 คน 25 -         1,300,800     858,000        858,000        100.00 1) เปิดรับสมัครผู้บริหารองค์กรเพ่ือเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจ าปี 2561 

2) ประชุมพ่ีเล้ียง (ผู้ตรวจประเมินท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็น Team Lead)

ในวันท่ี 27-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท 

2.2  พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA  150 คน 150 -         1,040,400     340,400        277,760        81.60   จัดท ากรณีศึกษาไทยเพ่ือใช้ในการอบรมคัดเลือกผู้ตรวจประเมินใหม่และใช้

ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติส าหรับหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ TQA 

และการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ประจ าปี 2561

2.3  กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน และรับผล 2 งาน 1 1 100.00 393,500        393,500        241,910        61.48  - จัดกิจกรรม Feedback Day เพ่ือน าข้อมูลเป็น Input ในการปรับปรุง

ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและมอบ กระบวนการและการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ

เกียรติบัตร  แห่งชาติประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท 

มีผู้เข้าร่วมงาน 124 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2.4  กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินด้านมุมมองธุรกิจ 2 คร้ัง/ 2 -             -         100,000        100,000        -              -          - ด าเนินการจัดท าร่างก าหนดการ และอยู่ในระหว่างการประสานงานองค์กร

(Business Perspective) ของอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง 100 คน 100 -         ท่ีจะขอเข้าศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินในอนาคต

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 50.00 4,029,400     1,422,800     1,246,570     87.61

และพัฒนาเกณฑ์

3.1  รับสมัคร ตรวจประเมิน ตัดสิน  30 องค์กร -            -             #DIV/0! 2,606,600     -              -              #DIV/0!  - เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประจ าปี 2561

3.2  จัดพิธีมอบรางวัล  250 คน 250.00       -             -         1,105,000     1,105,000     1,022,200     92.51 1) ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award – TQA) ประจ าปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นประธานในงานซ่ึงในปีน้ีไม่มีองค์กรใดผ่าน

เกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับองค์กรท่ีได้รับรางวัล

การบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ(Thailand Quality

Class Plus : Operations-TQC+: Operations) ประจ าปี 2560 จ านวน 

2 องค์กรคือ 

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรท่ีได้รับรางวัล

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ(Thailand Quality Class - TQC)  ประจ าปี 2560 

จ านวน 2 องค์กรคือ (1) เข่ือนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(2) ธนาคารออมสิน

2) จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร

ท่ีได้รับรางวัล ประจ าปี 2560 ในวันท่ี  22 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

3.3  พัฒนา จัดท า และพิมพ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  1,000 เล่ม 1,000         2,000          200.00 212,100        212,100        212,100        100.00 1) แปลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติใหม่ ประจ าปี 2561 - 2562 จากเกณฑ์

ต้นฉบับรางวัล BNQA 2017 - 2018 และตรวจสอบ โดยคณะผู้ตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีเป็นหัวหน้าทีมตรวจประเมิน (Team Lead) และอยู่ใน

ระหว่างการออกแบบรูปเล่ม เพ่ือใช้ในการพิมพ์ และเผยแพร่เป็น E-Book 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

2) เผยแพร่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติใหม่ ประจ าปี 2561 - 2562  ในรูปแบบ

รูปเล่มผ่านงาน TQA Change in Criteria และการอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  และเผยแพร่ให้แก่องค์กรท่ีสนใจสามารถขอรับ

หนังสือเกณฑ์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ TQA  

3.4  พัฒนาเกณฑ์รางวัลเพ่ิมเติม เช่น รางวัลเฉพาะหมวด 2 ประเภท 2 -             -         105,700        105,700        12,270         11.61  - อยู่ในระหว่างการเตรียมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2560

(Niche Award) รางวัลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice 

Award)

กิจกรรมท่ี 4 การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีความ 1,038,300     1,038,300     481,990        46.42

พร้อมสู่ระดับมาตรฐานโลก (Collaborative Assessment) 

4.1 กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือยก 2 องค์กร / -            -             #DIV/0! 498,000        498,000        481,990        96.79 1) จัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนปรับปรุงองค์กร

ระดับองค์กรท่ีมีมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดีสู่ความเป็นเลิศ 1 ระดับ (Improvement Plan) ท่ีมุ่งเน้นผลการยกระดับพัฒนาการขององค์กร 

ตามแนวทาง TQA  2) คัดเลือกองค์กรท่ีได้รับรางวัล TQC ท่ีมีศักยภาพ (คะแนนสูง) และผู้บริหาร

สูงสุดมีความมุ่งม่ันในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก 

4.2  กิจกรรมยกระดับ SMEs ด้วยต้นแบบ 2 องค์กร -            #DIV/0! 540,300        540,300        -              -         1) จัดท าร่างแนวทางการด าเนินงาน คัดเลือกท่ีปรึกษาและองค์กรท่ีจะเข้าร่วม

และเกณฑ์ TQA ในบริบทของ SMEs โครงการ เพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติอนุมัติ 

และเร่ิมด าเนินกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2561

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐาน -         450,200        -              330,490        #DIV/0!

สากล ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 

5.1 การจัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้เร่ืองการบริหาร 2 คร้ัง / -            -             #DIV/0! 450,200        -              330,490        #DIV/0!  - จัดกิจกรรมงานสัมมนา Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรม

จัดการตามแนวทาง TQA ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 200คน #DIV/0! แห่งอนาคต TQA Roadshow 2018

4 กลุ่ม   คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 6 มีนาคม  2561 โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง

คร้ังท่ี 2 : วันท่ี 13 มีนาคม 2561 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี

กิจกรรมท่ี 6 การวิจัยและประเมินโครงการและพัฒนา -         611,000        611,100        611,000        99.98

แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

6.1 วิจัยประเมินผลโครงการเชิงปริมาณและคุณภาพ   2 งาน 2 -         210,000        210,000        210,000        100.00  - อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสมรรถนะขององค์กรท่ีมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ และการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ไปประยุกต์ใช้ขององค์กรในประเทศไทย

6.2 การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยองค์กร (Organizational 1 งาน/ 0 #DIV/0! 401,000        401,100        401,000        99.98  - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเคร่ืองมือและนักวิจัยได้ด าเนินการศึกษา

Diagnosis) ด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ส าหรับ 30 องค์กร ร่วมกับวิทยากรท่ีปรึกษาและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการพัฒนา

SMEs และจัดสัมมนาเผยแพร่ เน้ือหาข้อค าถามตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2018-2019

กิจกรรมท่ี 7 ค่าบริหารโครงการค่าบริหารโครงการ 12 เดือน 6 5 83.33 5,584,400     2,792,400     2,792,400     100.00 1) จัดเตรียมถ้วยรางวัล ส าหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติรางวัล การบริหารสู่ความ

เป็นเลิศ และรางวัลใหม่ ได้แก่ TQC Plus Customer, TQC Plus People,

TQC Plus Opration และ TQC Plus Innovation

2) จัดท าปฏิทินกิจกรรม ส าหรับการด าเนินโครงการ TQA พร้อมท้ัง รายละเอียด

แผนการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี 2561

3) จัดการประชุมส าหรับคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพ

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล

16. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย      5,976,500      4,785,500     4,785,500 100 ผลการด าเนินงาน

     มุสลิม

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอใหม่ด้วยการออกแบบ 3,200,000     2,150,000     2,150,000     100.00

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

(creativity & culture) 

1.1 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่างประเทศ) 2 งวด 2 1 50.00 200,000        200,000        200,000        100.00  - จัดจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ค าปรึกษา

1 คน 4 เดือน และแนะน าแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 จ านวน 2 วัน เร่ือง Market Focus and Concept และ Key Look

Aketch Design

คร้ังท่ี 2 จ านวน 2 วัน ติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (แนะน า แก้ไข)

คร้ังท่ี 3 จ านวน 2 วัน ติดตามการผลิต ผลิจภัณฑ์ ต้นแบบ คร้ังท่ี 2

(Final Selection)

1.2 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ในประเทศ) 8 งวด 8 4 50.00 480,000        480,000        480,000        100.00  - จัดจ้างผู้เช่ียวชาญ ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า

4 คนๆ ละ 4 เดือน แก่ผู้ประกอบการ จ านวน 4 คน 60



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

คร้ังท่ี 1 จ านวน 2 วัน เร่ือง Market Focus and Concept และ Key Look

Aketch Design

คร้ังท่ี 2 จ านวน 2 วัน ติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แก้ไข)

คร้ังท่ี 3 จ านวน 2 วัน ติดตามการผลิต ผลิจภัณฑ์ ต้นแบบ คร้ังท่ี 2

(Final Selection)

1.3 ค่าลงพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนในการด าเนินโครงการกับ 2 คร้ัง 2 1 50.00 170,000        170,000        170,000        100.00  - ลงพ้ืนท่ีให้ค าปรึกษาเชิงลึก จ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี

หน่วยงานร่วมในพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1 วันท่ี 8 และ 5-12 มกราคม 2561 โดยท่ีปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีให้ค าแนะน า

ในเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์แก่

ผู้ประกอบการจ านวน 10 กลุ่ม

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1-9 กพ. 2561 โดยท่ีปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ

แบบตัวต่อตัวเพ่ือให้เปิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท่ีปรึกษาได้

ลงพ้ืนท่ีจริง ดูแลกระบวนการผลิต ต้ังแต่การออกแบบการเลือกใช้วัสดุ

 และการเลือกใช้สี

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าในการสร้าง

แพทเทิร์นผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานโดยผู้ประกอบการจะสามารถ

เรียนรู้วิธีการสร้างแพทเทิร์นเส้ือผ้าในรูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัย ณ ห้องตัดเย็บ 

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

1.4 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอโดยการออกแบบสร้างสรรค์ 35 ผลิตภัณฑ์ 15 15 100.00 1,900,000     1,300,000     1,300,000     100.00 1) ประชุมหน่วยงานร่วมในพ้ืนท่ี อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัดและ

และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต้ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560

ระดับ premium และ/หรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายมุสลิม ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์แกรนด์ เพ่ือร่วมกันวางแผน ในการด าเนินงานโครงการ

2) จัดประชุมนักออกแบบ เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในวันท่ี 30 พย.60

3) การอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 เร่ือง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า "เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบ

การในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2560ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ 

แกรนด์ หาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวนท้ังส้ิน 30 คน

คร้ังท่ี 2 เร่ือง “เทคนิคการเย็บเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต” วันท่ี 8 และ

5-12 มค.61 ณ อาชีวศึกษาปัตตานี มีผู้ประกอบการเข้าอบรมจ านวนท้ังส้ิน 30คน
61



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

คร้ังท่ี 3 เร่ือง “การสร้างแพทเทิร์นเส้ือผ้าส าเร็จรูป” วันท่ี 21-23 กพ. 2561

ณ ห้องตัดเย็บ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 20 คน

4) น าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Fashion Week 2018 

ระหว่างวันท่ี 15-17 มกราคม 2561 เพ่ือจัดท า Business Matching

และแลกเปล่ียน ประสบการณ์ในการออกแบบกับแบรนด์อ่ืนๆ

1.5 จัดท าหนังสือแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนา 500 เล่ม -            -             #DIV/0! 175,000        -              -              #DIV/0! -                                                                                             

1.6 ค่าจัดงานเผยแพร่สรุปผลงานโครงการ 1 คร้ัง -            -             #DIV/0! 275,000        -              -              #DIV/0! -                                                                                             

กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าส่ิงทอ 2,776,500     2,635,500     2,635,500     100.00

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (high Value-added product 

development guidelines)

2.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาประจ าโครงการด้านการศึกษาแนวทาง 3 งวด 2 2 100.00 576,000        480,000        480,000        100.00   - จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

     การประยุกต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบเพ่ือสุขภาพ/สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ/สินค้า

ส่ิงทอระดับพรีเม่ียมกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม และ

การประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและแฟช่ันส าหรับท้องถ่ินและชุมชน (Thai color

trends & apply)

2.2 ค่าด าเนินงานศึกษาและส ารวจ จัดซ้ือจัดหาและเก็บรวบ 2 ชุดข้อมูล 2 1 50.00 1,400,500     1,400,500     1,400,500     100.00 1) จัดท ารายงานบทท่ี 1 บทน า และ 2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

รวมข้อมูล แบบการวิจัยแบบส ารวจ (information/research ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

buying/ data collection/ Survey Research) 2) ด าเนินงานศึกษาและส ารวจ จัดซ้ือจัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัย

เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าส่ิงทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แบบส ารวจ (information/research buying/data collection/ Survey

Research) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าส่ิงทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยได้เตรียม

งานและประสานงานการเก็บข้อมูลกับทางผู้ประกอบการต่างประเทศและหน่วยงาน

รัฐไทยรวมท้ังจัดการเดินทางเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าและจัดเก็บข้อมูล

ด้านการตลาดเรียบร้อยหมดแล้ว ประกอบด้วย

   ชุดข้อมูลท่ี 1 (บทท่ี 3) เตรียมงานการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาแนวทางการ

ออกแบบพัฒนาสินค้าและช่องทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบเพ่ือสุขภาพ

/สินค้าส่ิงทอระดับพรีเม่ียมระดับ High-end Market ประเทศญ่ีปุ่น ในระหว่าง

วันท่ี 1-7 เมษายน 2561 โดยเป็นการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์
62



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน การศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือศึกษา

ข้อมูลกระบวนการผลิตและออกแบบเชิงลึก (Textile Design Guide Book)

  ชุดข้อมูลท่ี 2 (บทท่ี 4) เตรียมงานการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาแนวทางการออก

แบบพัฒนาสินค้าและช่องทางการตลาด :กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบสร้างสรรค์

เชิงวัฒนธรรม ระดับ Upper-Middles Market ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่าง

วันท่ี 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 61 โดยเป็นการลงพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก

ผ่านการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐเอกชน และหน่วยงานการศึกษาใน

สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตและออกแบบเชิงลึก 

(Textile Design Guide Book) เพ่ือด าเนินการศึกษา ในประเด็นดังน้ี

    ก) แนวทางการพัฒนาสินค้าส่ิงทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่า อาทิ Exploration

,Idea Screening, function ของผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม

         • ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบเพ่ือสุขภาพ/สินค้าส่ิงทอระดับพรีเม่ียม

(healthy textile products/ premium textile products)

         • ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอออกแบบสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

(creativity & culture textile)

     ข) รูปแบบการค้าและช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

3) จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลบทท่ี 5 การประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและแฟช่ันส าหรับ

ท้องถ่ินและชุมชน (Thai color trends & apply) ซ่ึงประกอบด้วยแรงบันดาลใจ,

กลุ่มสี, ตัวอย่างผ้า, วัสดุ และแนวทางสู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์กับชุมชน

2.3 ค่าใช้จ่ายในการสรุปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสินค้า 2 ชุดข้อมูล 2 1 50.00 755,000        755,000        755,000        100.00   - อยู่ระหว่างการจัดท าสรุปผลการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาสินค้า

กลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (high Value ส่ิงทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ท้ังน้ีจะน าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบทท่ี 3 

added product development guidelines) และ บทท่ี 4 ในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือรายงานและ CD 100 ชุด -            -             #DIV/0! 45,000          -              #DIV/0!

เพ่ือเผยแพร่ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

                    2.6 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

17. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการ      10,000,000      5,527,734     4,128,882 74.69       ผลการด าเนินงาน

     เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด    - ผลการด่าเนินงานต่่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก สจอ.มีภารกิจในการ 

จัดฝึกอบรมในโครงการอ่ืนๆ จึงท่าให้มีความล่าช้าในการรายงานผล

กิจกรรมท่ี 1 จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 76. จังหวัด 5,850,000        4,000,200     2,553,036     63.82

เพ่ือให้ สอจ. ด่าเนินการ

1.1 จัดท่าข้อมูลช้ีน่าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 304 รายงาน 152 96 63.16    - จัดสรรงบประมาณให้อสจ.เพ่ือจัดท่ารายงานข้อมูลช้ีน่าเตือนภัย

ในระดับจังหวัด ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด รวมท้ังส้ิน 96 รายงาน

    1.1 ไตรมาส 1/2561 (ก่าหนดส่ง ธ.ค. 60) จ่านวน 76 รายงาน

    1.2 ไตรมาส 2/2561 (ก่าหนดส่ง มี.ค. 61) จ่านวน 23 รายงาน

1.2 จัดท่าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP:Gross 76 รายงาน - - #VALUE!    - อยู่ระหว่างด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

Provincial Product) แบบทางตรง (Bottom up) ตามหลัก

วิชาการ ท่ีสศช. ก่าหนด หรือจัดท่ารายงานโครงสร้าง

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

64



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

1.3 จัดท่ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับ

จังหวัด โดยด่าเนินกิจกรรมย่อย ดังน้ี 

   1.3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน 152 รายงาน 76 57 75.00   - การจัดท่ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือนอยู่ระหว่าง

(งบประมาณท่ีจัดสรรส่าหรับใช้ในการส่ารวจ วิเคราะห์ ข้อมูล การด่าเนินการ โดยมีก่าหนดให้จัดท่า 2 คร้ัง 

และจัดท่ารายงาน)     คร้ังท่ี 1 ก่าหนดส่งในเดือน ก.พ. 61 ซ่ึงเป็นข้อมูลระหว่างเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 จ่านวน 57 รายงาน

   1.3.2 รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน 912 รายงาน 456 377 82.68   - จัดท่ารายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน รวมท้ังส้ิน 377 รายงาน

(งบประมาณท่ีจัดสรรส่าหรับใช้ในการจัดเก็บ) 1. เดือน ต.ค. 60    จ่านวน      76      รายงาน

2. เดือน พ.ย. 60    จ่านวน      74      รายงาน

3. เดือน ธ.ค. 60     จ่านวน     76      รายงาน

4. เดือน ม.ค 61     จ่านวน      74      รายงาน

5. เดือน ก.พ. 61     จ่านวน     73      รายงาน

6. เดือน มี.ค. 61     จ่านวน      4       รายงาน

1.4 จัดท่าฐานบัญชีรายช่ือผู้รับบริการฐานข้อมูลท่าเนียบ 228 ฐาน - - #VALUE!    - อยู่ระหว่างด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

โรงงานอุตสาหกรรมฐานข้อมูลเครือข่ายโดยจัดสรรงบประมาณ

ให้ สอจ. ส่าหรับใช้ปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมท่ี 2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้าง 5 คร้ัง 4 4 100.00 2,500,000        1,349,534     1,494,647     110.75  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ

ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแก่เจ้าหน้าท่ี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ่านวน 4 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวนาศรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย

รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพาราไดซ์ จ.อุดรธานี

คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 3 จ้างเหมาบริการ 1 คน 1 1 100.00 168,000          84,000          81,200         96.67    - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานด้านการติดตาม

และประเมินผล จ่านวน 1 คน

กิจกรรมท่ี 4 ค่าบริหารโครงการ 12 เดือน 6 6 100.00 482,000          94,000          - #VALUE!

กิจกรรมท่ี 5 งานนโยบาย - - #VALUE! 1,000,000        - - #VALUE!

18. โครงการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค      73.49        3,800,000      1,913,600     1,403,852 73.36       ผลการด าเนินงาน

     เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการส่ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึก 8 คร้ัง 4 4 100.00 819,200          409,600        229,219        55.96    - จัดประชุมการส่ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการ

ของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคกลุ่มอุตสาหกรรม ในภูมิภาคกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve จ่านวน 4 คร้ัง มีกลุ่มเป้าหมาย

S-curve เข้าร่วมจ่านวน 101 ราย

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18-19 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี

คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา

คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมท่ี 2 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 3,800 ราย 1,900         1,728          90.95 2,280,000        1,140,000     1,005,336     88.19  - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของ

ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของ สถานประกอบการในส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมจ่านวน 1,728 ราย

สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคและจัดท่ารายงานผลการ

ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของส่านักงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 3 การส่ารวจ รวบรวม และประเมินความเห็น 12 คร้ัง 8 4               50.00 240,000          120,000        37,361         31.13  - ส่ารวจ รวบรวม และประเมินความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ่านวน 4 คร้ัง ได้แก่

1. จังหวัดเลย

2. จังหวัดพิษณุโลก

3. จังหวัดนราธิวาส

4. จังหวัดสงขลา

กิจกรรมท่ี 4 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฐาน 1 ราย 1 1               100.00 168,000          84,000          81,667         97.22   - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 

ข้อมูลฯ และจัดท่ารายงานการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ในการด่าเนินงานของสถานประกอบการ และรายงานผล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

สรุปข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน ในส่วนภูมิภาค

กิจกรรมท่ี 5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ 12 คร้ัง 6 6               100.00 132,800          80,000          50,270         62.84    - ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

กิจกรรมท่ี 6 ค่าจัดท่ารายงานและเข้าเล่มฐานข้อมูล 4 คร้ัง 2 -             0.00 160,000          80,000          - #VALUE! ปัญหา-อุปสรรค

   - ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบางจังหวัดมีการปรับเปล่ียนแผน

การด่าเนินงาน ท่าให้มีผลปฎิบัติงานต่่ากว่าแผน

19. โครงการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม        1,000,000        486,190        440,422 90.59       ผลการด าเนินงาน

     จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะท่างานจัดท่าแผนโครงการ 2 คร้ัง -            -             #DIV/0! 50,000            -              -              #DIV/0!  -

เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50 คน -            -             #DIV/0!

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้เก่ียวข้อง 1 คร้ัง 1 1 100.00 409,590          409,590        409,590        100.00  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างจัดประชุมแล้ว ในระหว่าง

เพ่ือก่าหนดกรอบและแนวทางการจัดท่าฐานข้อมูลด้าน 50 คน 50 73 146.00 วันท่ี 14 – 16 มีนาคม 2561ณ โรงแรมหรรษ เจบี อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีกลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ) เข้าร่วม

การประชุม จ่านวน 73 ราย โดย กยผ.สปอ. ได้รับทราบความเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดท่าฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  จ่านวน 1 ชุด

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้เก่ียวข้อง 1 คร้ัง 0 -             #DIV/0! 200,000          -              -              #DIV/0!

เพ่ือยกร่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมท่ี 4 จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 400 เล่ม 0 -             #DIV/0! 80,000            -              -              #DIV/0!

จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมท่ี 5 ค่าบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล 260,410          76,600          30,832         40.25

5.1 ค่าบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมิน 9 คร้ัง 3 1 33.33 109,500          47,600          17,832         37.46    - เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการภาคใต้ (ครม.สัญจร) 

ระหว่างวันท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2560

5.2 ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ 6 คร้ัง 1 -             0.00 59,910            16,000          -              0.00

5.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 1 คน 1 -             0.00 91,000            13,000          13,000         100.00 67



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

                    3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

20. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม 73.62      35,500,000    20,694,900    17,298,766 83.59     ผลการด าเนินงาน

     ในภูมิภาค

กิจกรรมท่ี 1 : ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ 7,600 ราย 4,000         3,923          98.08 1,292,000 680,000        271,356        39.91  - ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ

เพ่ือศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในจังหวัด ด าเนินการโดย สอจ. 76 จังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก

ในจังหวัด ในการด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมาย 7,600 ราย 7,600         7,822          102.92 6,080,000 6,080,000     5,336,722     87.78  - จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน เพ่ือสร้าง

และศึกษาดูงาน โอกาสในการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ

อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีโครงสร้างการผลิตท่ีสามารถ

รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้มีผลิตภาพสูงข้ึน โดยมี สอจ. 76 จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 : ให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นและเชิงลึก 19,000 ราย 9,600         11,013        114.72 608,000 312,000        168,317        53.95  - ให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นและเชิงลึกเฉพาะทางในการส่งเสริมและพัฒนา

เฉพาะทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจ รวมท้ังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

รวมท้ังผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกประเภทการผลิตในจังหวัด โดยอาจบูรณาการ

ชุมชนทุกประเภทการผลิตในจังหวัด ร่วมกับ ฝ่ายโรงงาน ศูนย์ภาคฯ นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายในการออกเย่ียมพบปะ 

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ โดยมี สอจ. 

76 จังหวัด เป็นหน่วยหลักในการด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 : ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ 19,000 ราย 9,600         10,923        113.78 456,000 230,000        104,734        45.54  - ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดในรูป 

ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร แบบเอกสาร Electronic File และ Website ท้ังหน่วยงานเป็นผู้จัดท าและจาก

Electronic File และ Website หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี สอจ. 76 จังหวัด เป็นหน่วยหลักในการด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 : เสริมสร้างความรู้และวิทยาการใหม่ด้วยการ 400 ราย 400           -             -         1,210,000 1,210,000     408,950        33.80 -                                                                                           

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกพ้ืนท่ี

กิจกรรมท่ี 6 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริม 300 ราย 300           320            106.67 696,000 696,000        696,000        100.00    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 คร้ัง

พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคของส านักงานอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 เร่ือง “การขับเคล่ือนนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0

จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค” วันท่ี 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ  โรงแรม 

ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 50 คน

คร้ังท่ี 2 โครงการบูรณาการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียน การส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมไปสู่ 4.0” ระหว่างวันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  โรงแรม

 วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 270 คน

ข้อเสนอแนะ

 - บูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืนของ กตร.สปอ. จ านวน 3 โครงการ

กิจกรรมท่ี 7 : พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลการส่งเสริม 1 คร้ัง -            #DIV/0! 100,000 -              #DIV/0!

และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 8 : จัดท าคู่มือระบบ การติดตามข้อมูลการ 1 คร้ัง -            #DIV/0! 30,000 -              #DIV/0!

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 9 : จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้

โครงการฯ 

    9.1 ส่วนภูมิภาค 128 ราย 128           128            100.00 22,080,000 11,040,000    10,038,414   90.93  - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ส่วนภูมิภาค 128 ราย

    9.2 ส่วนกลาง 2 ราย 2               2               100.00 360,000 180,000        148,533        82.52  - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ  ส่วนกลาง 2 ราย 

 กิจกรรมท่ี 10 : บริหารโครงการ 388,000 266,900        125,740        47.11
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    10.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 ราย 3               3               100.00  - ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าท่ี

    10.2 ติดตามประเมินผล 3 ราย 3               3               100.00  - ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผล

    10.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ -

งานนโยบาย - 2,200,000 -              -              #DIV/0!

21. โครงการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว        4,820,000      3,064,000        946,690 30.90     ผลการด าเนินงาน

     (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ 2 คร้ัง                1 1 100        4,000,000        2,400,000     600,000        25.00  - ได้คัดเลือกอุตสาหกรรมใหม่คือ อุตสาหกรรมกระดาษในการวิเคราะห์แนวทาง

หลักการ เก่ียวกับมาตราการ ระหว่างประเทศอัตราการเจริญ การจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)ภาคอุตสาหกรรม

เติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)ภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 และยังมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลการค านวณ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวท่ีได้มีการประเมินมาแล้ว 7 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการผลิตยางแผ่นและยางอุตสาหกรรมการท าเหมืองหินปูน 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมการกล่ันน้ ามัน

ปิโตรเลียมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันต้น อุตสาหกรรม การผลิตเหล็กข้ันกลาง 

ท้ังน้ี ได้เลือก จ.ชลบุรี เป็นพ้ืนท่ี เป้าหมายในการวิเคราะห์แนวทางการจัดท า

ตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Green GPP) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายของหน่วยงาน 1 คร้ัง                1 1 100         -ได้รับข้อมูลเชิงนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพลังงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฯลฯ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

และศึกษาอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีก าหนด

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเพ่ือการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ 2 คร้ัง                2               -   -         

วิสัยทัศน์ จากหน่วยงานและภาคส่วนท่ีมีความรู้ประสบการณ์

การด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท า Green GDP

กิจกรรมท่ี 4 วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนด 4 ด้าน               -                 -   #DIV/0!

ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณGreen GDP 

กิจกรรมท่ี 5 จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลการตรวจวัดผล 3 คร้ัง                3               -   -         
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กระทบส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 6 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล บัญชี 1 สาขา               -                 -   #DIV/0!

รายการสารขาเข้าและสารขาออก (Life Cycle Inventory)

กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลในการ 1 ฐานข้อมูล               -                 -   #DIV/0!

ค านวณวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดท า 1 งาน               -                 -   #DIV/0!

Green GDP

กิจกรรมท่ี 9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

9.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 ราย                2 2 100        312,000          156,000        132,167        84.72    - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานด้านการติดตาม

และประเมินผล จ านวน 2 ราย

9.2 ค่าใช้จ่ายติดตามและประเมินผล 308,000          308,000        214,523        69.65    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามประสานงาน และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานยโยบาย 200,000          200,000        -              -        

22. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ 93.35      10,000,000      8,071,000     6,637,912 82.24     ผลการด าเนินงาน

     ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี 1,500 1,500         1,681          112.07    330,000          330,000        277,157        83.987  - ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ในการด าเนินการ และประชาสัมพันธ์โครงการ เครือข่าย ให้ผู้ประกอบการรับทราบ จ านวน 1,681 ราย

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเครือข่าย 2 คร้ัง 2 2 100.00    330,000          330,000        -              -         - พัฒนาหลักสูตร เครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ัวประเทศตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

รักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ัวประเทศ จ านวน 2 คร้ัง มี สอจ. เข้าร่วมอบรมจ านวน 169 คน

กิจกรรมท่ี 3 จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ 1,629 ราย 1,629         2,085          127.99    1,730,000        1,730,000     1,530,000     88.43931  - จัดอบรมเพ่ือเพ่ิงองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกเครือข่าย จ านวน 2 คร้ัง 

ท่ีเก่ียวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายท้ังกลุ่มเดิมและกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมจ านวน 2,085 ราย

ท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ พร้อมท้ังศึกษาดูงาน 

กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือให้เครือข่ายแลก 1,485 ราย 1,384         1,748          126.30    1,820,000        1,820,000     1,520,000     83.51648  - จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมองค์ควารู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกเครือข่าย

เปล่ียน เรียนรู้กับสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร ส่ิงแวดล้อม 76 จังหวัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 1,748 ราย

จัดการส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์ 585 ราย 524           533            101.72    1,520,000        1,520,000     1,345,000     88.48684 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน

ส่ิงแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน ประชาชน และสถานประกอบการ 76 จังหวัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 533 ราย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการ

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

อย่างย่ังยืน  

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย 1 ฐานข้อมูล -            -             #DIV/0! 150,000          75,000          -              0

อุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมท่ี 7 จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ 1 คร้ัง -            -             #DIV/0! 390,000          -              -              #DIV/0!

ส่ิงแวดล้อมดีเด่น ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประชาชน และสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

รักษ์ส่ิงแวดล้อมส าเร็จอย่างย่ังยืน เป็นแบบอย่างให้

สถานประกอบการรายอ่ืนน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไป

กิจกรรมท่ี 8 จัดกิจกรรมบูรณาการเครือข่าย 1,818 ราย 1,376         992            72.09      1,890,000        1,890,000     1,696,014     89.73619  - จัดกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ

รักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆ และเอกชน มีเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม จ านวน 992 ราย

กิจกรรมท่ี 9 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล

  9.1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 3 ราย 3               3 100.00    492,000          246,000        191,100        77.68  - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล 

จ านวน 3 ราย

  9.2  ค่าตรวจติดตามประเมินผลการด าเนิน 12 คร้ัง 6               6 100.00    218,000          115,000        78,641         68.38  - ค่าใช้จ่ายปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

  9.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 12 คร้ัง 6               6 100.00    30,000            15,000          -              0

ส ารองตามนโยบาย 1,100,000        -              -              

23. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ      63.61        9,280,000      5,166,000     3,556,859 68.85     ผลการด าเนินงาน

     ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมท่ี 1 การด าเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบ 3,142 จุด 1,544         1,467          95.01 6,992,000        4,942,000     3,388,061     68.56  - ด าเนินการจัดเก็บและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าของสถานประกอบการบริเวณลุ่มน้ า

คุณภาพ น้ าบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คู คลอง หนอง สายหลัก ล าธาร คู คลองและบึงท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีต่างๆ จ านวน 1,467 จุด

และบึงท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีต่างๆ

กิจกรรมท่ี 2 จัดช้ีแจง ท าความเข้าใจหลักการสร้างความ 362 คร้ัง 238           217            91.18  - จัดช้ีแจง ท าความเข้าใจหลักการสร้างความย่ังยืนของสถานประกอบการกับ

ย่ังยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาล ชุมชนด้วยธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมโดยโอนจัดสรรให้ส านักงานอุตสาหกรรม

ส่ิงแวดล้อม จังหวัด จ านวน 238 คร้ัง 72



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 320 คร้ัง 169           136            80.47  -จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชาชนและสถานประกอบการ

ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด าเนินการ อุตสาหกรรมด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

รณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน ในสถานประกอบการ จ านวน 169 คร้ัง 

สถานประกอบการ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง 277 ราย 155           164            105.81  - จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สถานประกอบการท่ีด าเนินการตามหลัก

สถานประกอบการท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จในพ้ืนท่ีให้กับผู้ประกอบการอ่ืน 

ส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จเป็นพ่ีเล้ียงให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือขยายผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน พร้อมศึกษาดูงาน

รายอ่ืนเพ่ือขยายผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สถานประกอบการพ่ีเล้ียง จ านวน 164 ราย

อย่างย่ังยืนพร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพ่ีเล้ียง

กิจกรรมท่ี 5 จัดนิทรรศการและสรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง -            #DIV/0! 516,000          -              -              

โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดล้อม และมอบใบประกาศนียบัตรให้กลุ่มเครือข่าย

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีประสบผลส าเร็จ    

กิจกรรมท่ี 6 จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายธรรมาภิบาล 1 คร้ัง -            #DIV/0! 380,000          -              -              

ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประชาชน และสถานประกอบการรายเก่าท่ียึดหลักการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลจนประสบผลส าเร็จอย่างย่ังยืน

เป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบการรายอ่ืนน าไปปฏิบัติตาม

กิจกรรมท่ี 7 ค่าบริหารโครงการ 2 คร้ัง 2 2 100.00 56,000            56,000          48,564         86.72    - ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

กิจกรรมท่ี 8 งานนโยบาย -              -            1,000,000        -              -              #DIV/0!

กิจกรรมท่ี 9 จ้างเหมาบริการ 2 ราย 2 2 100.00 336,000          168,000        120,233        71.57    - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือปฏิบัติการด้านการติดตาม

และประเมินผล จ านวน 2 ราย

ปัญหา-อุปสรรค

- ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน เน่ืองจาก สอจ. ด าเนินการจัดส่งรายงานล่าช้า

  ไม่ตรงตามแผนท่ีก าหนด
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    4.4  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

24. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม      25,200,000    16,653,500     7,588,201 45.57 ผลการด าเนินงาน

     ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

     24.1) โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 33.33     7,500,000       4,741,500     2,256,516    47.59

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ

กิจกรรมท่ี 1 : ส่ือสาร/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 2 คร้ัง 2.00           -         80,000            80,000          39,135         48.92  - ผู้บริหาร อก. มีมติเห็นชอบปรับเปล่ียน วิสัยทัศน์จากอุตสาหกรรมไทย

อุตสาหกรรม และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกภายใน

อุตสาหกรรม ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน) ปี 2564 เป็น ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

ให้เติบโตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564 ตามมติการประชุม

คณะกรรมการบูรณาการแผนงานและงบประมาณประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม 

เม่ือวันท่ี 18 ต.ค. 2560 

กิจกรรมท่ี 2 : การสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 3 คร้ัง 1.00           -             -         169,500.00      56,000.00     -              -            - อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาภาค 6 ภาค

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างเหมาจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดการ 1 ระบบ 1.00           -         4,000,000        2,000,000     -              -            - อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง

งบประมาณ แผนงาน และยุทธศาสตร์ ของกระทรวง

อุตสาหกรรมและส านักงานปลัดของกระทรวงอุตสาหกรรม

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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กิจกรรมท่ี 4 : จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 76 แผน 76             -         2,280,000.00    2,280,000.00 1,908,623.03 83.71         - แจ้งให้ สอจ. ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

กิจกรรมท่ี 5 : จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 12 คร้ัง 6               6.00           100.00    328,500.00      169,500.00    179,624.80   105.97       - 1. จัดเก็บข้อมูลประกอบการประชุม ครม. สัญจร

   - 2. จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณ ปี 2562

กิจกรรมท่ี 6 : จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ 2 คน 2               2.00           100.00    312,000.00      156,000.00    129,133.34   82.78         - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 คน

และงบประมาณ  

งานนโยบาย - 330,000          -

     24.2) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 79.17     1,500,000       820,000       704,314       85.89 ผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

กิจกรรมท่ี 1  : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 12 เดือน 6 3 50.00 360,000          180,000        180,000        100.00    - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการตามศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 2 คน

กิจกรรมท่ี 2  : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 24 คร้ัง 24 26 108.33 640,000          640,000        524,314        81.92 1. ออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชน จ านวน 19 จังหวัด 

และติดตามประเมินผล ได้แก่ จ.พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ 

พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตาก ล าปาง

นครปฐม สมุทรสงคราม ตรัง อ านาจเจริญ แพร่ นครศรีธรรมราช 

ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี และหนองคาย

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การกระทรวงอุตสาหกรรม

ระหว่างวันท่ี 18-21 กพ. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

งานนโยบาย 500,000          -              -              

     24.3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 83.33     3,000,000       1,850,000     733,209       39.63 ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 3 งวดงาน 2 1 50.00 1,000,000        750,000        345,625        46.08   - ด าเนินการจ้างบริษัท ศูนย์พัฒนาระบบบริหารจัดการจ ากัดเป็นท่ีปรึกษา

จัดการภาครัฐ ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรมท่ี 2 : วางระบบ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 2 งวดงาน 1 1 100.00 500,000          200,000        -              0.00   - ด าเนินการจ้างมหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) เป็นท่ีปรึกษาโครงการ

จัดการภาครัฐ ในหมวด 5 “การมุ่งเน้นบุคลากร” วางระบบการพัฒนาในหมวด 5  "การมุ่งเน้นบุคลากร"

กิจกรรมท่ี 3  : วางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5 คร้ัง 3 3 100.00 1,500,000        900,000        387,584        43.06 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด อก.  2คร้ัง ดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 10-12

ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอน์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 48 คน

คร้ังท่ี 2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของ กระทรวงอุตสาหกรรม

เม่ือวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 48 คน

2.ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจ าเดือน มีค. 2561

     24.4) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือผลักดัน 87.50     3,500,000       2,597,000     2,531,502    97.48 ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 1 50.00 348,000          174,000        84,000         48.28  - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือด าเนินงานด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือผลักดัน

ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 คน

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 21 คร้ัง 12 15 125.00 3,152,000        2,423,000     2,447,502     101.01 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การก าหนดแนวทางการเสริมสร้างนวัตกรรม 

และติดตามประเมินผล เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ของสปอ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี

18-19 ตค.60 รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กทม. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 82 คน

2. ขอเบิกค่าใช้จ่ายผลตอบแทนนอกเวลาราชการประจ าเดือน 

ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศตามหลักสูตรการ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหารส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน รุ่นท่ี 10 เม่ือวันท่ี 20-24 พฤศจิกายน 2560

4. จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ จ านวน 13 คร้ัง ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม(ภาคกลาง)ระหว่าง

วันท่ี 31 มค. - 3 กพ. 2561 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี

คร้ังท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ระหว่างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์  2561

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

คร้ังท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคกลาง) ระหว่างวันท่ี
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21-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม

คร้ังท่ี 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน(ภาคกลาง) ระหว่างวันท่ี 26

กพ. -1 มีค. 2561 ณ โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

คร้ังท่ี 5 ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ)

ระหว่างวันท่ี 4-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

คร้ังท่ี 6 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่าง

วันท่ี11-14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวิชช่ิง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จ.ขอนแก่น

คร้ังท่ี 7 ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคเหนือ)ระหว่าง

วันท่ี 18 -21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

คร้ังท่ี 8 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคใต้) ระหว่างวันท่ี

 25-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบลูโซเทล จ.กระบ่ี

คร้ังท่ี 9 ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ) ระหว่างวันท่ี 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์ จ.นครพนม

คร้ังท่ี 10 ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคใต้) ระหว่างวันท่ี

8-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ. สงขลา

คร้ังท่ี 11 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคเหนือ) ระหว่างวันท่ี

22-25 เมษายน 2561 ณ โรแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย 

คร้ังท่ี 12 ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคใต้) ระหว่าง

วันท่ี 29 เมย.-2 พค.2561 ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่า แอนด์ สวีท จ.พังงา

คร้ังท่ี 13 ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระหว่างวันท่ี 6-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จ.อุดรธานี

ปัญหา-อุปสรรค

1) กิจกรรมท่ี 1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีจากเดิม 2 คน เป็น 1 คน 

เงินท่ีเหลือจากการด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จะน าไปใช้ในการด าเนินงาน

ในกิจกรรมท่ี 2
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     24.5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม 133.33    1,500,000       1,135,000     1,085,320    95.62 ผลการด าเนินงาน

ในภูมิภาค

กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการสัมมนาและติดตามประเมินผล 6 คร้ัง 3 4 133.33 1,500,000        1,135,000     1,085,320     95.62        จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพฯ จ านวน 4 รุ่น ดังน้ี

รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 5 - 7 ก.พ.61 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.พ.61 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 12 - 14 ก.พ.61 ณ โรงแรมน้ าน่านทอง จังหวัดน่าน

รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 19 - 21 ก.พ.61 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส

จังหวัดนครศรีธรรมราช

     24.6) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวง 48.74 8,200,000       5,510,000     277,340       5.03 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวง 191.67 4,950,000        2,970,000     -              0.00

อุตสาหกรรม

1) ส่ือโทรทัศน์

1.1) จัดท าและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/สารคดีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี  12 คร้ัง 4 5 125.00    - ด าเนินการจัดท าสกู๊ปข่าว/สารคดี เพ่ือเผยแพร่ทาง โทรทัศน์ช่อง

ฟรีทีวีจ านวน 5 คร้ัง

1) ปลัดพสุฯลงพ้ืนท่ีประชุม ครม.อย่างไม่เป็นทางการณ จังหวัดสงขลา

    เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง NBT

2) รชอ.เข้ารับต าแหน่งพร้อมสานต่อโครงการ SMEs 

   เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง 5

3) รชอ.เข้ารับต าแหน่งพร้อมสานต่องานโดยเฉพาะSMEs

   เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง 3

4) รชอ.  อก. กับการขับเคล่ือน SMEs เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ทางช่อง 3

5) รวอ./รชอ. ช้ีแจงประเด็นการลอยตัวน้ าตาลทราย เม่ือวันท่ี 16 มค. 2561

1.2) จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ 5 คร้ัง 1 4 400.00    - สัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านทางรายการโทรทัศน์ จ านวน 4 คร้ัง

1) รวอ. เย่ียมผู้ประกอบการอยุธยา เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ทางช่อง 5
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2) รชอ.สัมภาษณ์ มาตรการช่วยเหลือ SME เม่ือวันท่ี 22 มค. 2561 ทางช่อง 5

3) ปกอ. ให้สัมภาษณ์ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

    เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2561 ทางช่อง 11

1.3) จัดท า VTR หรือภาพยนต์แอนนิเมชัน 5 คร้ัง 2 1 50.00    - จัดท า VTR เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวง 

หรือในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก จ านวน 1 เร่ือง 1) เหมืองแร่ทองค า 1

2) ส่ือกิจกรรม

2.1) จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะส่ือมวลชน/แถลงข่าว 10 คร้ัง 5 4 80.00  - จัดกรรมผู้บริหารพบปะส่ือมวลชนแบะงานแถลงข่าว จ านวน 4 คร้ัง

1) ปลัดพสุฯแถลงนโยบายการท างาน เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560

2) ปลัดพสุฯ พาส่ือลงพ้ืนท่ีภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

   เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560

3) ผู้บริหารพบปะส่ือมวลชนในโอกาสปีใหม่ ณ ห้องโถง อาคารส านักงานปลัด

   กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2561

4) รวอ.แถลงข่าวความก้าวหน้า EEC ณ  ห้องประชุม อก. 2 ช้ัน 2

    อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2561

2.2) จัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร 1 คร้ัง 1 0.00

2.3) กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 0.00

3) จัดท าและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ อก. 3,000 เล่ม 0 #DIV/0!

4) ส่ือนิทรรศการ 5 คร้ัง 1 0.00

5) การติดตามประเมินผล 1 คร้ัง 0 #DIV/0!

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ 25.00 400,000          240,000        -              0.00

2.1) จัดท าสารคดีข่าวส้ันผ่านส่ือวิทยุ 36 คร้ัง 14 7 50.00    - จัดท าสารคดีข่าวส้ันเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ จ านวน 7 คร้ัง

1) สมชาย ปรับกลยุทธ์การปล่อยสินเช่ือกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ

    เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ทางคล่ืน FM 92.5

2) ก.อุต แจงไม่ละท้ิงปัญหาโรงงานเอทานอลจ.สุพรรณบรี 

   เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ทางคล่ืน FM 92.5

3) ก.อุตฯ จัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรือง เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    ทางคล่ืน FM 92.5

4) ก.อุตฯ จัดบ าเพ็ญกุศล ครบรอบ 1ปีวันสวรรคต เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 

   ทางคล่ืน FM 92.5

5) เลขา สกรศ.แจ้งออก ม.44 มีการสอบถามความเห็น 

   ปชช.แล้ว เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ทางคล่ืน FM 100.5

6) ปลัดพสุฯห่วงหน้าหนาวไฟไหม้บ่อย เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

    ทางคล่ืน FM 100.5

7) รชอ.มาตรการการส่งเสริม SME ทางคล่ืน FM 92.5

2.2) สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการวิทยุ 7 คร้ัง 2 0.00

กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าวารสารอุตสาหกรรม (ฉบับดิจิตอล) 4 ฉบับ 2 0.00 1,200,000        1,100,000     13,350         1.21

กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 27.04 1,200,000        1,200,000     263,990        22.00

4.1 เพ่ิมยอด Like ของ FB อก/ผู้บริหาร 30,340 Like 14000 0.00

4.2 ออกแบบหน้า cover photo ให้สามารถรองรับระบบ 3 คร้ัง 1 0.00

Socail Media ของ สปอ. และผู้บริหาร

4.3 จัดท าโพสต์ข้อมูลข่าวสารผ่าน facebook fan Page 150 เร่ือง 75 57 76.00    - จัดท าโพสต์ข้อมูลข่าวสารผ่าน FB อก/ผู้บริหาร จ านวน 57 เร่ือง

กระทรวงอุตสาหกรรม /ผู้บริหาร 1. 14 ตุลาคม 2560 พระบรมราโชวาทโครงการพัฒนา ต่างๆ 

2. 15 ตุลาคม 2560 พระบรมราโชวาทการช่วยเหลือ

    สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ

3. 15 ตุลาคม 2560 คู่มือส่ือมวลชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

4. 15 ตุลาคม 2560 พระบรมราโชวาท ความเพียรน้ัน

    เป็นประธานชองการงานทุกอย่าง

5. 15 ตุลาคม 2560 พระราชด ารัสทุกวันน้ี ประเทศไทย

    ยังมีทรัพยากรพร้อมมูล...

6. 16 ตุลาคม 2560 พระราชด ารัส คนอ่ืนจะว่าอย่างไร

    ก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย...

7. 16 ตุลาคม 2560 พระราชด ารัส ประเทศไทยเรา
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    อาจไม่เป็นประเทศท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในโลก หรือรวยท่ีสุดในโลก

8. 17 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชน

    ส่งภาพความทรงจ าไว้เป็นเคร่ืองแสดง ความจงรัก ความภักดี...

9. 5 พฤศจิกายน 2560 วาระงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

    ระหว่างวันท่ี 6 – 10 พฤศจิกายน 2560

10. 27 พฤศจิกายน 2560 ต้องการอัพเดตข่าวสารล่าสุด

     ในวงการอ้อยและน้ าตาลทราย 

11. 1 ธันวาคม 2560 วันด ารงราชานุภาพ

12. 1 ธันวาคม 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Live สด

13. 4 ธันวาคม 2560 วันส่ิงแวดล้อมไทย

14. 5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ

15. 5 ธันวาคม 2560 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี

16. 5 ธันวาคม 2560 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไทย 

17. 5 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

     บรมนาถบพิตร กับการพัฒนา  เอทานอล

18. 5 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

     มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

19. 5 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

     มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับอุตสาหกรรมยานยนต์

20. 5 ธันวาคม 2560 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

     และขนาดย่อมตามแนวพระราชด าริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”

21. 5 ธันวาคม 2560 พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและอาหาร

22. 5 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

     มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับอุตสาหกรรม

     อุตสาหกรรมรถยนต์และการพัฒนาพลังงานทางเลือก

23. 6 ธันวาคม 2560 แนะน าวิธีการร้องเรียนโรงงาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

24. 7 ธันวาคม 2560 โครงสร้าง อก.

25. 12 ธันวาคม 2560 มหกรรมสินค้า SMEs 

     ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์

26. 18 ธันวาคม 2560 วาระงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

     ระหว่างวันท่ี 18-21 ธันวาคม 2560

27. 20 ธันวาคม 2560 กนอ.ผุดบริการใหม่รองรับ

     ความต้องการของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

28. 25 ธันวาคม 2560 วันคริสต์มาส

29. 26 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนผู้ท่ีสนใจข่าว

     ในแวดวงอุตสาหกรรมร่วมถูกใจ Like & Share ข้อมูลข่าวสาร

30. 27 ธันวาคม 2560 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31. วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 การ์ด สคส. รัฐมนตรี

     ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

32. วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 การ์ด สคส. รัฐมนตรีช่วย

     ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

33. วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันส้ินปี

34. วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 การ์ด สคส. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

35. วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 การ์ด สคส. โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

36. วันท่ี 1 มกราคม 2561 การ์ดสวัสดีปีใหม่

37. วันท่ี 1 มกราคม 2561 วันปีใหม่

38. วันท่ี 11 มกราคม 2561 โครงการบริหารจัด

     การลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

39. วันท่ี 13 มกราคม 2561 วันเด็ก

40. วันท่ี 13 มกราคม 2561 โครงการ OPOAL

41. วันท่ี 18 มกราคม 2561 รู้หรือไม่...อุตฯยานยนต์ไทยไปไกลท่ัวโลก

42. วันท่ี 18 มกราคม 2561 แนวทางการขับ เคล่ือนอุตสาหกรรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    ยานยนต์สู่อนาคต

43. วันท่ี 18 มกราคม 2561 ภาพรวมกฎกระทรวง

44. วันท่ี 18 มกราคม 2561 กองกลาง

45. วันท่ี 18 มกราคม 2561 กองกฎหมาย

46. วันท่ี 18 มกราคม 2561 กองตรวจราชการ

47. วันท่ี 18 มกราคม 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

48. วันท่ี 19 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

49. วันท่ี 19 มกราคม 2561 สนง.ท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

50. วันท่ี 19 มกราคม 2561 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

51. วันท่ี 19 มกราคม 2561 มาตรการลประหยัดพลังงานของ สปอ. ปี 2561

52. วันท่ี 19 มกราคม 2561 นโยบายและภารกิจ หลักในช่วง 1 ปี

53. วันท่ี 20 มกราคม 2561 กพร. ขับเคล่ือนการท าเหมืองแร่

     ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

54. วันท่ี 20 มค. 2561 ก่อนจะตัดสินใจใช้ภาชนะพลาสติกในเตาไมโครเวฟ

55. วันท่ี 21 มกราคม 2561 ความต้องการแรงงานใหม่ใน 10 อุตฯ  เป้าหมาย

56. วันท่ี 22 มกราคม 2561 คิดก่อนใช้ มาตรการ

     ความปลอดภัยในโรงงานฯ ท่ีต้องทราบ

57. วันท่ี 24 มค. 2561 See First?เห็นโพสต์กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนใคร

4.4 โปรโมท Facebook Fan Page และเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 6 คร้ัง 2 2 100.00    - จัดกิจกรรมโปรโมทผลงานอของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 2 คร้ัง

1. วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ก.อุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2561

    เน้นมาตรการพิเศษ เพ่ือขับเคล่ือน SME สู่ยุค 4.0

2. วันท่ี 23 ธันวาคม 2560ส่งสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงอุตสาหกรรม

    มอบ 9 มาตรการเสริม แกร่ง SMEs รับอุตสาหกรรม 4.0

4.5  จัดท าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรม 30 เร่ือง 14 10 71.43    - จัดท า Info เพ่ือเผยแพร่ผลงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 10 คร้ัง

ในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ทาง facebook 1. 15 ธันวาคม 2560 เตือนระวังอัคคีภัย!!! การป้องกัน อัคคีภัย

Fan Page ของ สปอ.    โรงงานช่วงฤดูแล้ง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2. 18 ธค. 2560 เช้ือเพลิง ความร้อนและอากาศ 3 องค์ประกอบ การเกิดไฟ

3. 18 ธันวาคม 2560 Self Checklist พิชิตอัคคีภัยตรวจสอบเบ้ืองต้น 

    ป้องกันอัคคีภัยฤดูแล้ง

4. 19 ธันวาคม 2560 ดูแลระบบไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย ในฤดูแล้ง

    การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า 1

5. 19 ธันวาคม 2560 ดูแลระบบไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย ในฤดูแล้ง

     การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า 2

6. 20 ธันวาคม 2560 งดรับของขวัญ/กระเช้า NO GIFT POLICY

7. 20 ธันวาคม 2560 เช่ือมโลหะยังไงให้ปลอดภัย การปฏิบัติงาน 

   เก่ียวกับการเช่ือมโลหะ

8. 20 ธันวาคม 2560 จัดเก็บและการปฏิบัติงานยังไงให้ปลอดภัย

    การป้องกันอัคคีภัยโรงงานช่วงฤดูแล้ง 1

9. 21 ธันวาคม 2560 จัดเก็บและการปฏิบัติงานยังไงให้ปลอดภัย

    การป้องกันอัคคีภัยโรงงานช่วงฤดูแล้ง 2

10. 23 ธันวาคม 2560 ส่งสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงอุตสาหกรรม

      มอบ 9 มาตรการเสริมแกร่ง SMEs รับอุตสาหกรรม 4.0

4.6 จัดท าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรม 1 เร่ือง 0 #DIV/0!

ในรูปแบบ Infograpphic Animation

4.7 จัดท าข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรม 2 เร่ือง 1 0.00

ในรุปแบบ Clip Viral Animation

4.8 เพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม Twitter อก. 300 follwer 150 0.00

4.9 จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของปลัดกระทรวง 1 ช้ิน 0 #DIV/0!

อุตสาหกรรมในรุปแบบ Banner 

4.10 เพ่ิมจ านวนผู้ติดาม YouTube อก. 300 subscribe 150 0.00

4.11 จัดท าAdvartarail เพ่ือเผยแพร่ในบล็อคท่ีมีช่ือเสียง 5 บทความ 2 1 50.00 1) ม.44 ระงับเหมืองทองค าช่ัวคราวเพ่ือดูแลประชาชนและผลประโยชน์

    ของชาติผ่านทาง www.pantip.com เม่ือวันท่ี 9 พฤศิจกายน 2560

กิจกรรมท่ี 5 งานนโยบาย 450,000          
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

25. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 28.33        3,641,000      2,716,000     1,915,884 70.54     ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1  : จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 3 งวด 2 - #VALUE! 1,000,000        750,000        -              0.00

ในการให้บริการประชาชน

กิจกรรมท่ี 2  : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและติดตาม 11 คร้ัง 5 3 60.00 1,041,000        1,006,000     865,150        86.00 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ประเมินผล โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 181 คน

  รุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์

 กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวน  35 คน

  รุ่นท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน

 ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม จ านวน 52 คน

  รุ่นท่ี 3 เม่ือวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม

  เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 94 คน

2. ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนนอกเวลาราชการ ประจ าเดือน ตค. 2560-มีค. 2561

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 5 คร้ัง 4 1 25.00 1,200,000        960,000        1,050,734     109.45 1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่าง วันท่ี 5 - 8 ธันวาคม 2560

 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

งานนโยบาย 400,000          -              -              #DIV/0!
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.18 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์   

                    4.4  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

26. โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบาย 67.78          27,000,000    14,658,500    11,859,038 80.90

     และยุทธศาสตร์

     26.1) โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบาย 80.00     26,000,000     13,912,000   11,214,761   80.61 ผลการด าเนินงาน

และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาค 159 ราย 159 159 100.00 23,676,000      11,838,000    10,341,036   87.35    - ด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาคท้ังหมด 159 ราย

เพ่ือปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล

กิจกรรมท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาค 2 คร้ัง 2 3 150.00 782,300          782,300        654,179        83.62    - ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 เร่ือง “กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561” ณ เคนชิงตัล การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

คร้ังท่ี 2 เร่ือง “การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการติดตามประเมินผล

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561”

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

คร้ังท่ี 3 เร่ือง “การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดตามประเมินผล (iReport)” ณ ห้อง อก. 3 ช้ัน 3 อาคาร สปอ.

กิจกรรมท่ี 3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและ 1 คร้ัง - - #VALUE! 580,000          580,000        -              0.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อก. และ สปอ. ในรูป

ยุทธศาสตร์ในรูปแบบส่ือ e-publishing ส าหรับเผยแพร่ แบบส่ือ e-Publishing ส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เว็บไซด์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลตามนโยบาย 2 ระบบ 2 2 100.00 365,000          365,000        65,000         17.81    - พัฒนาระบบติดตามประเมินผล จ านวน 2 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 1. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ( iPlan)

เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลผ่านระบบฯ เรียบร้อยแล้ว

2. ระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สปอ. (iReport) ได้มีการลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ขณะน้ี อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ

กิจกรรมท่ี 5 ค่าบริหารการติดตามประเมินผล 4 คร้ัง 2 2 50.00 396,700          346,700        154,547        44.58

กิจกรรมท่ี 6 ส ารองตามนโยบาย 1 คร้ัง - - #VALUE! 200,000          -              -              #DIV/0!

    26.2) โครงการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ือง 123.33 600,000         346,500       325,227       93.86 ผลการด าเนินงาน

ร้องเรียนจากการประกอยกิจการอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 :จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ 3 ราย 3 3 100.00 492,000          246,000        235,667        95.80    - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

เพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ เก่ียวกับการประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงานการแก้ไขปัญหา

การประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงาน ตามข้อร้องเรียน จ านวน 3 ราย

การแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

กิจกรรมท่ี 2 :  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 100 ราย 100 270 270.00 93,000            93,000          69,000         74.19  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ

และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ การจัดการข้อร้องเรียน การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0” ระหว่าง

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ี วันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กทม.

ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ข้อเสนอแนะ

บูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืนของ กตร.สปอจ านวน 3 โครงการ

 กิจกรรมท่ี 3 : บริหารโครงการ - #DIV/0! 15,000            7,500           20,560         274.13    - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ี 87



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    26.3) โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผล -         400,000         400,000              319,050 79.76 ผลการด าเนินงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การตรวจ 1 คร้ัง 1 -         379,200          379,200        319,050        84.14  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ

ราชการและติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0” ระหว่าง

 พ.ศ. 2561" วันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กทม.

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าบริหารจัดการการตรวจราชการ - - #VALUE! 20,800            20,800          -              0.00 ข้อเสนอแนะ

และติดตามประเมินผล  - บูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืนของ กตร.สปอ. จ านวน 3 โครงการ

27. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 82.96      15,734,800    12,333,800     8,723,409 70.73 ผลการด าเนินงาน

     เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์

     27.1) โครงการพัฒนาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 50 538,600         538,600       248,600       46.16

โรงงานและวินัยข้าราชการของบุคลากรในส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาความรู้เก่ียวกับกฎหมายของบุคลากร 2 คร้ัง 2 1 50.00 538,600          538,600        248,600        46.16    - กิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ด้านกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีมีในการ

ใน สปอ ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร สปอ. ระหว่างวันท่ี 27 - 29

 พฤศจิกายน 2560 ณ  โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท (ริมกก รีสอร์ท) 

จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน

     27.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน 100 500,000         500,000       448,070       89.61 ผลการด าเนินงาน

การคลัง ของ สอจ.

กิจกรรมท่ี 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ี 1 คร้ัง 1 1 100 500,000          500,000        448,070        89.61    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน

ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ สอจ. บัญชี และพัสดุ ของ สอจ. จังหวัดละ 2 คน จ านวน 76 จังหวัด รวม 152 คน 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

     27.3) โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมิน 100 300,000         300,000       163,328       54.44 ผลการด าเนินงาน

ความเส่ียงกับควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

กิจกรรมท่ี 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงกับ 1 คร้ัง 1 1 100 300,000          300,000        163,328        54.44    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด สปอ. จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

– 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมผ้ึงหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 58 คน จากเป้าหมาย 60 คน

ปัญหา - อุปสรรค

   - ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย

เป็นกลุ่มเดียวกับการสัมมนาอ่ืน ซ่ึงจัดพร้อมกัน

     27.4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวง 100 12,013,700     9,147,700     6,544,093    71.538124 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 4.0

กิจกรรมท่ี 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับ AEC 30 คน 30 30 100.00 837,700          837,700        609,544        72.76    - ด าเนินจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือรับรอง AEC สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เม่ือวันท่ี 11-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

มีผู้เข้าอบรม อบรม 30 คน

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม 

 2.1 หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง 40 คน 40 40 100.00 1,826,000        607,000        88,320         14.55    - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง

 เม่ือวันท่ี 4-20 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าอบรม 40 คน

 2.2 หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง 60 คน 60 61 101.67 2,116,000        2,116,000     1,638,856     77.45    - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ช่วงท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรม 61 คน

ช่วงท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18-28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรม 61 คน

ช่วงท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18-29 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าอบรม 61 คน

 2.3  หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น 80 คน 80 80 100.00 1,444,000        1,444,000     1,200,995     83.17    - จัดอบรมหลักสูตรนักบริการการอุตสาหกรรมระดับต้น

ระหว่างวันท่ี 5 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ มีผู้บริหารระดับต้น ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 80 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

3.1 หลักสูตรพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด 70 คน 70 69 98.57 560,000          560,000        363,643        64.94  - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างวันท่ี 14-17

พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้บุคลากร

กระทรวง อุตสาหกรรม ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 69 คน

3.2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน 40 คน 40 41 102.50 301,000          301,000        284,140        94.40    - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน ระหว่างวันท่ี

 26-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง

กรุงเทพฯ มีบุคลากรฝ่ายฯ เข้าร่วม จ านวน 41 คน

3.3  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 40 คน 40 40 100.00 387,000          387,000        384,493        99.35    - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี 

12 -17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

มีบุคลากรฯ เข้าร่วม จ านวน 40 คน

3.4 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 40 คน 40 47 117.50 297,000          297,000        506,500        170.54  - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

และการเหมืองแร่ ระหว่างวันท่ี 12-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ 

คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี มีบุคลากรฝ่ายฯ เข้าร่วม จ านวน 47 คน 

3.5 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 40 คน 40 40 100.00 283,000          283,000        255,742        90.37    - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

ระหว่างวันท่ี 26-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส

หลานหลวง กรุงเทพ มีบุคลากรฝ่ายโรงงานเข้าร่วมจ านวน 40 คน

3.6 หลักสูตรการสร้างความปรองดองและจัดการความขัดแย้ง 40 คน 40 40 100.00 226,000          226,000        193,360        85.56  - จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างความปรองดองและจัดการความขัดแย้ง

ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง 

กรุงเทพ มีบุคลากรในสังกัด อก. เข้าร่วมจ านวน 40 คน

3.7 หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตามอนุบัญญัติ 100 คน 100 -         323,000          323,000        0.00

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กิจกรรมท่ี 4. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

เชิงยุทธศาสตร์ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโดยความร่วมมือกับ 18 คน 18 1 5.56 1,106,000        791,000        335,200        42.38
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

หน่วยงานภายนอก

 - หลักสูตรธรรมาภิบาลนักบริหารระดับกลาง

- หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

 หลักสูตร OCC และหลักสูตร  ILC

- หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหาร

งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

- หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 คน 4 1 25.00    - จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง และศึกษาดูงานท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561

ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

- หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ 

 - หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้าน HRM และ HRD 144:144

4.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 30 คน 30 33 110.00 225,000          225,000        218,430        97.08    - จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างวันท่ี

29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

กรุงเทพฯ มีบุคลากร ในสังกัด อก. เข้าร่วมจ านวน 33 คน

4.3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สปอ. 76 คน 76 -         242,000          -              #DIV/0!

4.4 หลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 45 คน 45 -         90,000            -              #DIV/0!

5. กิจกรรมพัฒนาข้าราชการใหม่

5.1 หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี

  -รุ่นท่ี 10 65 คน 65 67 103.08 626,000          626,000        357,060        57.04    - ด าเนินจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 10 เม่ือวันท่ี

8-17 มกราคม 2560 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 67 คน

 - รุ่นท่ี 11 65 คน 65 0.00 626,000          -              #DIV/0!

5.2 หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

 - รุ่นท่ี 5 30 คน 30 16 53.33 40,000            40,000          23,810         59.53    - ด าเนินจัดอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นท่ี 5

เม่ือวันท่ี 7-8 มกราคม 2561  มีผู้เข้าอบรม จ านวน 16 คน

 - รุ่นท่ี 6 30 คน 30 0.00 40,000            -              #DIV/0!
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 1 คน 1 1 100 168,000          84,000          84,000         100.00    - ด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 คน

งานนโยบาย 250,000          -              #DIV/0!

หลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

-   หลักสูตรเร่งรัด “เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่  - ฝึกอบรมเม่ือวันท่ี 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยาม

องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล” แอท สยาม กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้า อบรม 4 คน

-   หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซ้ือจัดจ้าง  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2561 ณ กรมบัญชีกลาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (เตรียมความพร้อม) จ านวนผู้เข้าอบรม 5 คน

-   หลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะ ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 - 1 กรกฎาคม 2561

และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 4 – 10 มีนาคม 2561

จ านวนผู้เข้าอบรม 1 คน ฝึกอบรมเม่ือวันท่ี 10 - 12 มกราคม 2561 ณ 

-  หลักสูตรงานพิธีการ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จ านวนผู้เข้าอบรม 1 คน

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม - 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอ

และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 11 การค้าไทย และศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวนผู้เข้าอบรม 1 คน

ปัญหา-อุปสรรค

- ในกิจกรรมท่ี 4.1(หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง มีผลการด าเนินงาน

ต่ ากว่าแผน เน่ืองจากได้รับพิจารณา เพียง 1 คน

    27.5) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล 100 1,000,000       555,000       603,760       108.78559 ผลการด าเนินงาน

ภาคราชการ

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 12 คร้ัง 6 6 100.00 820,000          465,000        524,760        112.85    - ด าเนินการสุ่มตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการหน่วยงานในสังกัด

 กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 2 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 12 คร้ัง 6 6 100.00 180,000          90,000          79,000         87.78    - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือติดตามประเมินผลจ านวน 1 คน

     27.6) โครงการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะ 100 500,000         410,000       367,809       89.71 ผลการด าเนินงาน

ตรวจสอบภายใน

กิจกรรมท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 12 คร้ัง 6 6 100.00 180,000          90,000          89,500         99.44    - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี

ในการตรวจติดตาม จ านวน 1 คน

กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 2 คร้ัง 2 2 100.00 320,000          320,000        278,309        86.97 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง .......
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

     27.7) โครงการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน 96.67 250,000         250,000       179,564       71.83 ผลการด าเนินงาน

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเฝ้าระวัง 60 คน 60 58 96.67 250,000          250,000        179,564        71.83    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังแผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน

แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ หน่วยงาน สังกัด อก. เม่ือวันท่ี 29 

ของหน่วยงาน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมผ้ึงหวาน รีสอร์ทแอนด์ สปา 

แควใหญ่ กาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 58 คน จากเป้าหมาย 60 คน

ปัญหา - อุปสรรค

ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย

เป็นกลุ่มเดียวกับการสัมมนาอ่ืน ซ่ึงจัดพร้อมกัน

     27.8) โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบบริหาร 100 397,000         397,000       #DIV/0! ผลการด าเนินงาน

จัดการสินทรัพย์ของส านักงานปลัดกระทรวอุตสาหกรรม

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบบริหาร 1 คร้ัง 1 1 100 397,000          397,000        0    - พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ให้รองรับการน าเข้าข้อมูล บ้านพัก ราชการ 

จัดการสินทรัพย์ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ของ สปอ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและรับทราบการก าหนด

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 แบบฟอร์ม การแสดงข้อมูลออกในรูปของรายงานต่างๆตาม TOR และปรับแก้

ช่ือฟิลล์ต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม

ปัญหา-อุปสรรค

 -การตรวจสอบความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการ

คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงเก่ียวกับการ

ก าหนดลักษณะรถ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงท าให้การก าหนดหัวข้อการ

จัดเก็บต่าง ๆ มีความล่าช้า
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

     27.9) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี -         235,500         235,500       168,185       71.42 ผลการด าเนินงาน

ในการปฏิบัติงานของกระทรวง

กิจกรรมท่ี 1 : รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง 2 คร้ัง 2 -         235,500          235,500        168,185        71.42    - จัดสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สร. 

อุตสาหกรรม พบปะส่ือมวลชนสายอุตสาหกรรม (รูปแบบ เร่ือง การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกระบวนการงานพิธีการให้ถูกต้องตามระเบียบ

การแถลงข่าว หรือการให้สัมภาษณ์พิเศษเก่ียวกับแผนงาน

ส าคัญ แก่ส่ือมวลชนพร้อมร่วมรับประทานอาหาร เพ่ือเป็น

การกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

28. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ      13,156,300    13,156,300     5,716,447 43.45 ผลการด าเนินงาน

   - สร. 2,266,300        2,266,300     648,384        28.61

   - สปอ. 850,000          850,000        -              0.00

   - สทอ.อต. 106,700          106,700        -              0.00

   - กรม 9,933,300        9,933,300     5,068,063     51.02

29. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ          768,400        384,200        122,126 31.79 ผลการด าเนินงาน

     ช่ัวคราว
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  แผนงานบูรณาการ

6.1  ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

30. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 74.13        1,532,500      1,532,500 1,301,083 84.90        ผลการด าเนินงาน

     และผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมท่ี 1  เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนตน 100 คน 100 94 94 552,300          552,300        406,750        73.65    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์

กับผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือเปล่ียนฐานความคิด สามารถ 2 คร้ัง 2 1 50 ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 1 คร้ัง 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คร้ังท่ี 1 เร่ือง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมวินัย

เชิงบวกและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันท่ี 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 

ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 94 คน

กิจกรรมท่ี 2  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการทุจริต 200 คน 200 205 102.5 980,200          980,200        894,333        91.24    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหา 4 คร้ัง 4 2 50 การทุจริต จ านวน 1 คร้ัง

การทุจริตและประพฤติมิชอบและร่วมเป็นกลไกในการ คร้ังท่ี 1 เร่ือง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พลเรือนและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันท่ี 20 -22 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน

คร้ังท่ี 2 เร่ือง"แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐการเปิดเผย

ราคากลางและการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐส าหรับผู้ปฏิบัติงาน" 

ระหว่างวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ 

คอนเวนช่ัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพ  จ านวน ผู้เข้าร่วมสัมมนา  155  คน

31. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 100        1,800,000      1,795,000     1,427,909 79.55       ผลการด าเนินงาน

     ในการร่วมเป็นกลไกในการต่อต้านการทุจริต

     และประพฤติมิชอบ

กิจกรรมท่ี 1 ปลูกฝัง สร้างวัฒนาธรรมต่อต้านการทุจริตและ 50 คน 50 63 126.00 219,000          219,000        219,000        100.00    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสา"

ประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นกลไกการป้องกันและต่อต้าน 1 คร้ัง 1 1 100.00 เพ่ือการพัฒนาองค์กรคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี

การทุจริตอย่างย่ังยืน 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรม ณ เวลา  จ. ราชบุรี จ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  63  คน

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 120 คน 120 435 362.50 883,000          883,000        645,077        73.06    - 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักกยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม

ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชน เพ่ือน าไปสู่ 5 คร้ัง 5 3 60.00 รวมพลังประชารัฐร่วมใจต้านภัยทุจริต" ระหว่างวันท่ี 11 - 12 มกราคม 2561

การเป็นเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 190  คน

2. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  เพ่ือขับเคล่ือนปีแห่งการอ านวยความสะดวกฯ วันท่ี 7 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

มีผู้เข้าร่วมจ านวน กิจกรรม 90 คน

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังประชารัฐเครือข่ายอุตสาหกรรม

ร่วมใจต้านภัยทุจริต" ระหว่างวันท่ี 5 - 6 มีนาคม  2561

ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 155 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย 100 คน 10 247 247.00 641,000          641,000        522,230        81.47 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

ปฏิบัติงานด้านต่อต้านการทุจริตในสังกัดกระทรวง 2 คร้ัง 2 3 150.00 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : การครองตน ครองคน ครองงาน"

อุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2560 ณ ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ท

จังหวัดราชบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ระหว่างวันท่ี 27-29  ธันวาคม 

2560 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 86 คน

3. โครงการขับเคล่ือนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการ

ไทยไม่โกง โดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน ก.พ. กับกระทรวงอุตสาหกรรม 

ระหว่างวันท่ี 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  110  คน

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคี 200 คน 200 272 136.00 15,000            10,000          1,850           18.50 1. พิธีลงนามสัตยาบันและการประกาศเจตนารมณ์ การบริหารราชการมุ่งสู่

เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 3 คร้ัง 3 2 66.67 ผลสัมฤทธ์ิ ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเม่ือวันท่ี 3 พย. 2560

และประชาชน ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 อาคาร สปอ. จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 189  คน

2. การเข้าร่วมงาน  "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)"  

ประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์การประชุม

อิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 83 คน

กิจกรรมท่ี 5 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส 40 คน 40 41 102.50 42,000            42,000          39,752         94.65    - 1. สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม

เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 1 คร้ัง 2 1 100.00 และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ

ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561" เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค จ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  41  คน
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ยุทธ์ฯ ยุทธ์ฯ ยุทธ์ฯ กลยุทธ์ อยู่ระหว่าง แล้วเสร็จ ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ
1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดขนาดกลาง 2 2 (2) 2 2.1 P  - 13,069,900     7,840,000        -                -       
   และขนาดย่อม
2. โครงการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม 2 2 (14) 2 2.1  - P 56,196,000     24,277,696      15,775,711      64.98    
3. โครงการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม 2 2 (14) 2 2.1  - P 4,234,000       1,121,250        617,250          55.05    
4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 2 2 (14) 2 2.3  - P 3,400,500       1,475,855        1,475,855       100       
5. โครงการพัฒนาระบบย่ืนค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล 2 2 (18) 2 2.1 P  - 6,423,500       -                 -                #DIV/0!
    (FICS Digital Summision) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.(งบลงทุน)
6. โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรออนไลน์  (Online 2 2 (18) 2 2.1  - P 4,985,000       1,099,800        -                -       
   Machinery Registration : OMR) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. (งบลงทุน)
7. โครงการจัดท ามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงาน 5 5 (2) 3 3.1  - P 4,673,500       1,740,000        1,740,000       100       
   ท่ีมีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก
8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5 5 (2) 3 3.3  - P 6,726,000       2,044,704        2,044,704       100       
   และอิเล็กทรอนิกส์
9. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 5 5 (2) 3 3.3  - P 11,354,000     3,975,320        3,975,320       100       
    ภาคอุตสาหกรรม
10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสีย 5 5 (2) 3 3.3  - P 2,970,200       1,320,125        1,320,125       100       
    อุตสาหกรรม
11. โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการกาก 5 5 (2) 3 3.3  - P 19,982,200     8,404,050        8,404,050       100       
     อุตสาหกรรม
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5 5 (3) 3 3.5 P  - 7,111,200       3,967,500        3,967,500       100       
13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดสีในน้ าท้ิงอุตสาหกรรม 5 5 (4) 3 3.3  - P 4,141,500       2,117,135        2,117,135       100       
14. โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 5 5 (6) 3 3.2  - P 6,038,000       1,415,200        1,415,200       100       
15. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 5 (6) 3 3.2  - P 25,258,100     8,725,133        8,725,133       100       

รวมท้ังส้ิน 176,563,600  69,523,768     51,577,983    74.19   

งบประมาณ (บาท)
รายการโครงการ

ความสอดคล้อง ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2  ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาด 500 ราย/ -             -             -       13,069,900   7,840,000    -              -          ผลการด าเนินงาน

   ขนาดกลางและขนาดย่อม 1,000 เคร่ือง    -  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ

   1.1) การแปลงเคร่ืองจักรเป็นทุน : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ 500 ราย



 



 





การตรวจสอบและการจัดท ารายงานการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ

เคร่ืองจักรเอกชน เพ่ือขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักและน าไป ปัญหา-อุปสรรค

ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันสินเช่ือ  - ลงนามสัญญาจ้างล่าช้ากว่าปกติ

   1.2) การกรับเปล่ียนเคร่ืองจักร : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ 1,000 เคร่ือง ข้อเสนอแนะ

รายงานการตรวจสอบการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ควรบริหารจัดการการด าเนินการจ้างทีปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี

การผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม

หร่ือการใช้นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาขอรับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

หรือพิจารณาขอรับสิทธฺประโยชน์จาก BOI หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

2.  โครงการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 100 56,196,000   24,277,696   15,775,711   64.98      

    ภาคอุตสาหกรรม

    2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการเข้าสู่ 100      32,344,400 10,293,235 10,293,235 100%

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

             2.1.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการเข้าสู่ 500 1 1 100 7,200,000 1,598,000 1,598,000 100 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ราย งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. สัมมนา/เสวนา เพ่ือให้ความรู้และรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ท่ีขอรับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 7 คร้ัง

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561

3. จัดท าและพิมพ์คู่มือคุณภาพ คู่มือด าเนินการ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 200 เล่ม

            2.1.2  โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 1 1 100 2,600,000 699,855 699,855 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าท่าจีน แม่กลอง โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 2. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน 100 โรงงาน

เพ่ือยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

3. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

          2.1.3 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 110 1 1 100 2,600,000 699,855 699,855 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

พ้ืนท่ีท่ี 1 2. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 110 โรงงาน เพ่ือยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

3. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

          2.1.4 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 110 1 1 100 2,600,000 699,855 699,855 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

พ้ืนท่ีท่ี 2 2. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 110 โรงงาน เพ่ือยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

3. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

         2.1.5  โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 110 1 1 100 2,600,000 699,855 699,855 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

พ้ืนท่ีท่ี 3 2. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 110 โรงงาน เพ่ือยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

3. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

        2.1.6  โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบ 50 1 1 100 1,744,400 541,440 541,440.00 100 ผลการด าเนินงาน

ระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. รับสมัครสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 

และช้ีแจงรายละเอียดของโครงการกระบวนการตรวจประเมิน  รวมท้ัง

การเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

        2.1.7  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดส าหรับ 20 1 1 100 4,000,000 1,216,000 1,216,000 100 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมระดับรายสาขา โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. เชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการและรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น

3. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีคัดเลือก 

ส าหรับน ามาประกอบในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด

4. รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Best Available Technology)  

5. รับสมัครสถานประกอบการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 โรงงาน 

         2.1.8  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 30 2 2 100 6,000,000 2,528,375 2,528,375 100 ผลการด าเนินงาน

ด้วยระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. จัดประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษและป้องกัน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการน า

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในโรงงานให้กับผู้ประกอบการ

พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ 

3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 โรงงาน 

4. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานของโรงงาน

       2.1.9 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน้ าภาคอุตสาหกรรม 1 2 2 100 3,000,000 1,610,000 1,610,000 100 ผลการด าเนินงาน

ฐานข้อมูล งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ประมาณปริมาณ 2. รวบรวมข้อมูลการใช้น้ าของโรงงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

การใช้น้ าของ เช่น ข้อมูลการใช้น้ าบาดาล หรือข้อมูลการใช้น้ าประปา เป็นต้น รวมถึง รวบรวม

ภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการศึกษาการประมาณการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยงาน

หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

    2.2  โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงาน สถานประกอบการ 100 13,346,600 3,479,461 3,479,461 100

เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย

           2.2.1  โครงการจัดท าระบบประเมินความเส่ียงและประเมิน 120 คน/ 1 1 100 4,482,600 1,522,500 1,522,500 100 ผลการด าเนินงาน

อายุหม้อน้ าและภาชนะรับแรงดัน 2 คู่มือ งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

         2.2.2  โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ 70 1 1 100 8,864,000 1,956,961 1,956,961 100 ผลการด าเนินงาน

ประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

    2.3 โครงการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการเข้าสู่ 2,070 -          -          -       10,505,000   10,505,000   2,003,015    19.07      ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ. เบิกแทน กรอ.) ราย  ด าเนินการโดย สอจ. 76 จังหวัด ใน 2 กิจกรรม ดังน้ี

           2.3.1 เชิญชวนสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เข้าร่วม 1,600 -           -          -       960,000        -              -              -          1. เชิญชวนสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เข้าร่วมเป็น

เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  ราย อุตสาหกรรมสีเขียว  

          2.3.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการท่ีขอรับ 470 -           -          -       9,545,000     -              -              -          2. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการท่ีขอรับการยกระดับ

การยกระดับ ราย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

3. โครงการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม 1 1 1 100 4,234,000    1,121,250    617,250       55.05      ผลการด าเนินงาน

         3.1 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการจัดการสารเคมี แผ่นแม่บท งวดงาน งวดงาน 1,629,100     239,250        239,250        100.00      - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

และวัตถุอันตราย  - ด าเนินการศึกษา รวบรวม วิธีการจัดการสารเคมีตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ

อันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลการด าเนินการ

ควบคุมก ากับดูแลสารเคมีอย่างเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การจัดการ

สารเคมี/วัตถุอันตรายท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

         3.2 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอการควบคุม มีท าเนียบ 2 2 100 2,604,900     882,000        378,000        42.86        - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

วัตถุอันตรายและท าเนียบข้อมูลวัตถุอันตราย สารเคมีท่ีเป็น งวดงาน งวดงาน  - ศึกษาข้อมูล รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการท าเนียบข้อมูลสารเคมี

ปัจจุบัน ในประเทศต่างๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี/ข้อด้อย ของท าเนียบ

สารเคมีในแต่ละประเทศ โดยคัดเลือกประเทศท่ีมีระบบการจัดการ

สารเคมีซ่ึงเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ ประเทศท่ีเป็นคู่ค้าส าคัญ

ของไทย และประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 

6 ประเทศ 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

4.  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ จ านวนพ้ืนท่ี 2 2 100 3,400,500   1,475,855    1,475,855    100     ผลการด าเนินงาน

    เพ่ือรองรับการลงทุน (ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่ีมี งวดงาน งวดงาน  - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ศักยภาพได้รับ 



 



  - ศึกษา ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนท่ี (Baseline Database) และจัดท า

การศึกษาเพ่ือ ข้อมูลท่ีศึกษาให้อยู่ในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อผู้ใช้งาน 

รองรับการัดท า (Interactive Geographic Information System)

แผนการใช้ท่ีดิน  - ศึกษาแนวทางการพัฒนา (Development) และการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพ่ืออุตสาหกรรม ในต่างประเทศ เพ่ือจัดท าข้อสรุปด้านปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ และเพ่ือประกอบการ

3  พ้ืนท่ี จัดท าเง่ือนไข  หลักเกณฑ์ และข้อก าหนด ของหน่วยงานรัฐในการพิจารณา

ความเหมาะสมของการก าหนดพ้ืนท่ีและพัฒนาพ้ืนท่ี

 - อยู่ระหว่างจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ี 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.18 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

งบลงทุน

5.  โครงการพัฒนาระบบย่ืนค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  1 ระบบ -             -            -       6,423,500    -             -             #DIV/0! ผลการด าเนินงาน

    แบบดิจิทัล (FICS Digital Summision) แขวงทุ่งพญาไท   - อยู่ระหว่างการจัดจ้างท่ีปรึกษา

    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 



 



 ปัญหา-อุปสรรค

 - จัดจ้างท่ีปรึกษาล่าช้า 

6. โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรออนไลน์ 4 ระบบ 1 1 100 4,985,000 1,099,800 -             -      ผลการด าเนินงาน

   (Online Machinery Registration :OMR) แขวงทุ่งพญาไท งวด งวด 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียดรวมท้ังศึกษาและน าเสนอ

   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ รูปแบบและทางเลือกเก่ียวกับลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

ท่ีจะน ามาใช้ในระบบ

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน จ านวน 1 คน เพ่ือปฏิบิตงานท่ี กรอ.

3. ศึกษาวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ความต้องการของระบบฯ และพัฒนา

โปรแกรมต้น Prototype

ปัญหา-อุปสรรค

 - ปัญหาการท าหนังสือค้ าประกันของท่ีปรึกษาส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงิน

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.2 ด้านการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.1  พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

7. โครงการจัดท ามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ กฎ ระเบียบ 2 2 100 4,673,500     1,740,000       1,740,000    100         ผลการด าเนินงาน

   ระเหยจากโรงงานท่ีมีการใช้สารอินทรีย์ระเหย เกณฑ์ การปฏิบัติ งวดงาน งวดงาน    - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

   ในปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    - จัดท าบัญชีรายช่ือโรงงาน จัดกลุ่มลักษณะการประกอบกิจการ

การควบคุม และสารอินทรีย์ระเหยท่ีอาจใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การระบายมลพิษ    - ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานโครงการให้กับ

1 เร่ือง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 105 คน

30 โรงงาน/ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 ม.ค. 61 ณ จ.สมุทรปราการ

ร่างกฎหมาย คร้ังท่ี 2 วันท่ี 12 ม.ค. 61 ณ จ.ชลบุรี

1 ฉบับ    - ส ารวจปริมาณการใช้ วิธีการควบคุม การจัดการ และการก าจัดสารอินทรีย์

ระเหยในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 2,000 ชุด

   - รับสมัครโรงงานจ านวน 30 รายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และ

อุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือเข้าร่วมจัดท ามาตรการใช้ VOCs  และให้ความเห็น

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

R  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.2 ด้านการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.3 บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล 20 1 1 100 6,726,000     2,044,704       2,044,704    100         ผลการด าเนินงาน

   ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงงาน งวดงาน งวดงาน  - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

 - จัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินการของโรงงานคัดแยก

ถอดประกอบ บดย่อยและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

 - ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินการของโรงงานคัดแยก ถอดประกอบ บดย่อยและรีไซเคิล'ซากผลิตภัณฑ์ฯ

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจท่ัวไป เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

 - วันท่ี 26 มีนาคม 2561 มีพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ  

ณ ห้องโมเน่ต์-พิซซาโร่ ช้ัน 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

R  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

9. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 50 2 2 100 11,354,000   3,975,320       3,975,320    100         

   อันตรายภาคอุตสาหกรรม โรงงาน งวดงาน งวดงาน

   9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ 50 2 2 100 5,677,000 1,587,460 1,587,460 100 ผลการด าเนินงาน

กากของเสีย โรงงาน งวด งวด 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. น าเสนอหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และเกณฑ์การประเมิน

50 57 การใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill) 

โรงงาน โรงงาน 3. เชิญชวนและการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

4. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ แนะน าแนวทางการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์

จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น และวันท่ี 

7 มี.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

5. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 3Rs/Zero Waste to Landfill 

   9.2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 50 2 2 100 5,677,000 2,387,860 2,387,860 100 ผลการด าเนินงาน

โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับโรงงาน

50 62 ผู้รับบ าบัด/ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

โรงงาน โรงงาน 3. สัมมนาเชิญชวนและรับสมัครโรงงานรับบ าบัด/ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไม่ใช้แล้วท้ังโรงงานล าดับท่ี 101 105 และ 106 และโรงงานล าดับอ่ืนๆ 

ท่ีใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ เม่ือวันท่ี 15 ก.พ. 61 ณ โรงแรมเอเซีย กทม.

4. คัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ได้ 62 โรงงาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ 1 2 2 100 2,970,200     1,320,125       1,320,125    100         ผลการด าเนินงาน

     กากของเสียอุตสาหกรรม ระบบงาน งวดงาน งวดงาน  - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

 - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

  - พัฒนาระบบการขอมีเลขประจ าตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ระบบเอกสารการก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 - พัฒนาระบบการขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอก

บริเวณโรงงานส าหรับกรณีท่ีผู้รับด าเนินการไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

11. โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานท่ีขาด 9,000 2 2 100 19,982,200   8,404,050       8,404,050    100         ผลการด าเนินงาน

    การจัดการกากอุตสาหกรรม ราย งวดงาน งวดงาน  - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

 - รวบรวมจ านวนโรงงานเป้าหมายจากฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฐานข้อมูลอ่ืนๆ 

 - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ webpage

 - จัดต้ังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ครอบคลุมท้ัง 6 กลุ่มส่งเสริมการด าเนินงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพองค์อร ของ อก. และใน กทม.

 - จัดหาบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีประจ าตามกฎหมาย โดยต้องแสดงเอกสารข้ึน

ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตร

การผ่านหลักสูตรฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

 - อบรมบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ 
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.3 ด้านการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.5  ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตร โรงงานท่ีเข้าร่วม 2 1 50 7,111,200     3,967,500       3,967,500    100         ผลการด าเนินงาน

      กับส่ิงแวดล้อม โครงการสามารถ งวดงาน งวดงาน    - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ประหยัดพลังงาน

ได้ไม่น้อยกว่า

1 KTOE

100 โรงงาน/

20/โรงงาน

ต้นแบบ

1 KTOE

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

R  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.3 บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม

ผลการด้าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการบ้าบัดสีในน ้าทิ ง แบบระบบบ าบัด 2 2 100 4,141,500     2,117,135       2,117,135    100         ผลการด้าเนินงาน

     อุตสาหกรรม สีในน้ าท้ิง งวดงาน งวดงาน    - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

อุตสาหกรรม    - สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีความสกปรก

1 แบบ และสีในน้ าเสีย ในวันท่ี 17 มกราคม 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 รร.เดอะทวิน

3 ทาวเวอร์ กทม. และก าลังเปิดรับสมัครสถานประกอบการ SMEs เพ่ือเข้าร่วม

โมเดล โครงการฯ 

   - ศึกษาคุณลักษณะความสกปรกในน้ าเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

และเทคโนโลยีการบ าบัดสีในปัจจุบัน โดยบ่งช้ีวิธีการบ าบัดสีชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงข้อมูลการบ าบัดสีในน้ าเสียสอดคล้อง'กับพารามิเตอร์

ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานน้ าท้ิงกระทรวงอุตสาหกรรมของประเภทอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

R  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน  Rแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

5.6 ด้านการจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

14. โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 1 คู่มือ 1 1 100 6,038,000 1,415,200 1,415,200 100 ผลการด าเนินงาน

     ภาคอุตสาหกรรม 40 โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

     - โครงการความร่วมมือเพ่ือด าเนินการตามอนุสัญญา 2. ทบทวนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าข่ายต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และพิธีสารข้อตกลงระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม ทบทวนวิธีการค านวณ จัดท าแบบข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) รูปแบบวิธีการ

ความปลอดภัย สารเคมี วัตถุอันตราย ภาคอุตสาหกรรม วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  

3. ประชุมกลุ่มย่อยส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางจัดท าข้อมูลและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเคมี

ในวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมโกลเด้นท์ ซิต้ี ระยอง และในวันศุกร์ท่ี 

23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรม ไบรต้ัน กทม.

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

R  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

13. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 25,258,100   8,725,133       8,725,133    100        ผลการด าเนินงาน

      13.1 โครงการทวบสอบตามตัวช้ีวัดเพ่ือเทียบระดับหรือ จ านวนพ้ืนท่ีท่ี 2 2 100 7,569,300     3,280,175       3,280,175    100           - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด  

เล่ือนระดับ (1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาเข้าสู่การเป็น งวดงาน งวดงาน    - จัดท าท าเนียบเครือข่าย Eco Network จ านวน 1000 เล่ม

ตามตัวช้ีวัด 5 มิติ 2 ด้าน 41 ตัวช้ีวัด 15 จังหวัด เมืองอุตสาหกรรม    - ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เชิงนิเวศได้รับการ แก่เจ้าหน้าท่ี กรอ. /สอจ. /Eco Network และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนา 15 จังหวัด จ านวน 3 วัน ระหว่างวันท่ี 15-17 ม.ค. 61 ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.

18 พ้ืนท่ี ได้รับการ    - เก็บข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ 

ทวนสอบความเป็น เพ่ือป้อนข้อมูลต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือใช้ประกอบการ

เมืองอุตสาหกรรม ประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด'ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

เชิงนิเวศ    - ด าเนินการทวนสอบและประเมินผลระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตามตัวช้ีวัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี

   - ด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network  และผู้เก่ียวข้อง

ของ 15 จังหวัด

    13.2 โครงการยกระดับและพัฒนาพัฒนาโรงงาน 350 โรงงาน/ 1 1 100 7,491,200     1,974,768        1,974,768     100        ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด (สระบุรี ระดับ 2 งวดงาน งวดงาน    - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฏร์ธานี และสงชลา) 70 โรงงาน/    - ประชุมเพ่ือเผยแพร่/ช้ีแจงวัตถุประสงค์ พร้อมให้ความรู้แก่โรงงาน เพ่ือมุ่งสู่

ระดับ 3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   13.3  โครงการยกระดับและจัดท าฐานข้อมูลการพัฒนา 250 โรงงาน/ 1 1 100 5,719,300     1,526,250        1,526,250     100        ผลการด าเนินงาน

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 งวดงาน งวดงาน    - จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

8 จังหวัด ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ 100 โรงงาน/    - ประชุมเพ่ือเผยแพร่/ช้ีแจงวัตถุประสงค์ พร้อมให้ความรู้แก่โรงงาน เพ่ือมุ่งสู่

สมุทรสาคร  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ระดับ 3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และปทุมธานี)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

   13.4 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี 40 2 2 100 4,478,300     1,943,940        1,943,940     100        ผลการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบ โรงงาน งวดงาน งวดงาน 1 .จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. จัดพิมพ์เอกสารมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และรูปแบบรายงานตามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ 

4. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีมีศักยภาพ  จ านวน 40 ราย

5. จัดฝึกอบรมกลุ่ม (Group Training) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน CSR-DIW 

6. ให้ค าปรึกษา (Coaching) ด้าน CSR-DIW  ณ สถานประกอบการ
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ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2 2 (1) 1 1.1
P

 - 57,760,600    35,911,200    20,369,451     56.72    

2. โครงการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 2 2 (1) 1 1.1 P  - 29,047,300    17,570,300    13,801,646     78.55    

3. โครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 2 (1) 1 1.1 P  - 80,000,000    44,802,290    17,420,766     38.88    

4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 2 2 (1) 1 1.1 P  - 14,648,900    8,647,200      4,341,483       50.21    

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 2 (1) 1 1.1 P  - 11,251,800    7,284,400      4,903,526       67.32    

6. โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 2 2 (1) 1 1.1 P  - 13,691,500    9,401,100      4,409,833       46.91    

7. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2 2 (1) 1 1.1 P  - 55,584,600    32,681,500    16,851,296     51.56    

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมสู่การเป็น 2 2 (2) 1 1.1  - P 32,718,700    28,658,520    25,003,703     87.25    

   สมาร์ทเอสเอ็มอีและโกลบอลเอสเอ็มอี

9. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดโลก 2 2 (2) 1 1.1 P  - 8,316,900      4,823,800      3,246,676       67.31    

10. โครงการเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สู่อุตสาหกรรม 4.0 2 2 (2) 1 1.1 P  - 91,100,000    58,584,825    37,691,862     64.34    

11. โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.1 P  - 18,153,800    12,116,260    9,889,587       81.62    

12. โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 149,142,800  94,290,785    63,269,979     67.10    

13. โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 2 2 (2) 1 1.1 P  - 106,773,000  64,622,300    44,480,398     68.83    

14. โครงการขับเคล่ือนศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 2 (2) 1 1.1 P  - 6,004,000      4,262,400      2,612,074       61.28    

15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสากล  2 2 (2) 1 1.1 P  - 30,000,000    17,400,000    25,500,000     146.55  

16. โครงการออกแบบระบบฐานข้อมูลนักออกแบบและแนวโน้มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 2 (2) 1 1.1 P  - 8,962,500      3,863,800      1,930,500       49.96    

     (งบลงทุน)  

17. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 2 (2) 1 1.2 P  - 39,586,400    25,390,400    23,824,037     93.83    

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 6 เดือน
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ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพ่ือก้าวสู่การท าธุรกิจ 2 2 (2) 1 1.2 P  - 21,090,000    13,884,000    4,107,344       29.58    

     แบบ STARTUP 

19. โครงการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 2 2 (2) 4 4.2  - P 16,000,000    8,092,560      5,991,142       74.03    

20. โครงการด าเนินงานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 2 2 (2) 4 4.2 P  - 4,000,000      2,937,100      1,671,643       56.91    

21. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 2 2 (2) 4 4.2  - P 10,170,100    6,977,200      5,369,233       76.95    

     ยุคใหม่

22. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 2 (11) 1 1.1 P  - 1,760,000      1,175,000      1,097,027       93.36    

23. โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ 2 2 (11) 1 1.1 P  - 4,770,600      3,176,000      828,634         26.09    

24. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 4 4 (1) 1 1.1 P  - 34,397,000    21,260,250    18,896,150     88.88    

25. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 4 4 (1) 1 1.1 P  - 14,153,100    8,524,800      6,396,073       75.03    

26. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 4 4 (1) 1 1.1 P  - 31,594,100    18,129,050    12,163,613     67.09    

27. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 4 4 (1) 1 1.1  - P 23,988,000    15,649,300    14,859,121     94.95    

รวมท้ังส้ิน 914,665,700 570,116,340 390,926,798  68.57   
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรม 30 กิจการ/ - - - 57,760,600   35,911,200   20,369,450.83 56.72    ผลการด าเนินงาน

   อัจฉริยะ 150 คน - - - ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการสร้าง SME Transformer ท่ีสามารถเข้าสู่

อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ พร้อมท้ังประยุกต์ใช้กลไกของศูนย์ ITC

พัฒนาให้สามารถส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้จริง

จ านวน 30 กิจการ  และ 150 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าผู้ผ่านการพัฒนาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

อย่างน้อยร้อยละ 80

2. โครงการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 160 กิจการ/ - - - 29,047,300   17,570,300   13,801,645.92 78.55    ผลการด าเนินงาน

    แห่งอนาคต 8 กลุ่ม ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ในการ

พัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสร้างความเข้มแข็งของต้นน้ า กลางน้ า 

และปลายน้ า น าไปสู่ฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

จ านวน 160 กิจการ 8 กลุ่ม

ผลลัพธ์ : คาดว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการมีการสร้าง/

บริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายท่ีดีไม่น้อยกว่าระดับ 3 จาก 5

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

3. โครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 180 กิจการ/ - - - 80,000,000   44,802,290   17,420,766.33 38.88    ผลการด าเนินงาน

   และระบบอัตโนมัติ 300 คน 105 108 103 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการน าระบบ Automation

มาใช้และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับ

การท างานในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ านวน 108 คน และอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการจ านวน 180 กิจการ และ 192 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 52 กิจการ/ - - - 14,648,900       8,647,200 4,341,483       50.21    ผลการด าเนินงาน

150 คน/ราย 150 - - ผลผลิต : ด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการในการน าความรู้ ด้านงานวิจัย

หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภาพทางด้านพลาสติก

ชีวภาพหรือพลาสติกวิศวกรรมเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาต้นแบบและพัฒนา

บุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ จ านวน 150 คน และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 52 กิจการ

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 65 กิจการ/ - - - 11,251,800       7,284,400 4,903,525.87   67.32    ผลการด าเนินงาน

390 คน 390 237 60.77 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรม

ช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนรวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้

และทักษะทางด้านการผลิตมาตรฐาน การผลิตเทคโนโลยีและเทคโนโลยีช้ันสูง 

จ านวน 237 คน และอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 65 กิจการ และ 153คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

6. โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 50 กิจการ/ 3 - - 13,691,500       9,401,100 4,409,833.39   46.91    ผลการด าเนินงาน

   และอุปกรณ์โทรคมนาคม 500 คน 488 97 19.88 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีเทคโนโลยี และมาตรฐาน

การผลิตและสร้างความตระหนักในการรับรู้ถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมท้ัง

พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 97 คน และอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการจ านวน 50 กิจการ และ 403 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

7. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือ 15 กิจการ/ - - - 55,584,600      32,681,500 16,851,296.19 51.56    ผลการด าเนินงาน

   และอุปกรณ์การแพทย์ 800 คน 40 40 100 ผลผลิต : ด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

และบุคลากรในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ ด้านมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพเพ่ิมผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบและ

ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน 40 คน และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการจ านวน 50 กิจการ และ 760 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 65 
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ด้านการบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจกลาง 5,600 คน 4,915 5,022 102.177 32,718,700      28,658,520 25,003,703    87.25     ผลการด าเนินงาน

   และขนาดย่อมสู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีและโกลบอล คน คน ผลผลิต : ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีองค์ความรู้และทักษะ

   เอสเอ็มอี ในการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมท้ัง มีแนวคิดการท า

ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัล นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์แล้ว จ านวน 5,022 คน และอยู่ในระหว่างด าเนินการ

พัฒนาผู้ประกอบการ  จ านวน 578 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

ร้อยละ 80 

9. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 40 ราย 28 8 28.57 8,316,900        4,823,800 3,246,676      67.31     ผลการด าเนินงาน

   ย่อมสู่ตลาดโลก ราย ราย ผลผลิต : ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละ

ประเทศ รวมท้ังขยายช่องทางธุรกิจให้สินค้าไทยในต่างประเทศจ านวน 8 ราย

และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 32 ราย

ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพและองค์ความรู้

ด้านตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

10. โครงการเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 381 กิจการ/ - - - 91,100,000      58,584,825 37,691,862    64.34     ผลการด าเนินงาน

     ให้สู่อุตสาหกรรม 4.0 950 คน 950 800 84.21 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของ SMEs และผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และเสริมสร้างศักยภาพ

การด าเนินธุรกิจของ SMEs ไทย ในกลุ่มHigh Growth High Impact 

ให้สามารถยกระดับธุรกิจให้เติบโต รวมท้ังเตรียมความพร้อมให้สามารถ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้ จ านวน 800 คน และอยู่

ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 381 กิจการ และ 150 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 65

11. โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 280 กิจการ/ 20 20 100 18,153,800      12,116,260 9,889,587      81.62     ผลการด าเนินงาน

14 กลุ่ม 3 - - ผลผลิต : ด าเนินการสร้างความร่วมมือในการสร้างพัฒนาการรวมกลุ่ม

อุตสาหกรรม และกลไกการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมและเพ่ิมขีดความ

สามารถทางธุรกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 20 กิจการ และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 260 กิจการ 14 กลุ่ม

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

12. โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี 760 กิจการ/ - - - 149,142,800    94,290,785 63,269,979    67.10     ผลการด าเนินงาน

     อุตสาหกรรมเป้าหมาย 30 กลุ่ม/ - - - ผลผลิต : ด าเนินการพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตร

26 เคร่ือข่าย/ 1 1 - แปรรูป อาหารแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ฮาลาล (ท่ีไม่ใช่อาหาร)

30 ผลิตภัณฑ์/ - - - อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ ในด้านผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง

910 คน 100 75 75 นวัตกรรม จ านวน 75 คน 1 เครือข่าย และอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 

760 กิจการ 835 คน 30 กลุ่ม 30 ผลิตภัณฑ์ และ 25 เครือข่าย 

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

122



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

13. โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 360 กิจการ - - - 106,773,000    64,622,300 44,480,398    68.83     ผลการด าเนินงาน

     ของประเทศไทย 2,030 คน/ 700 541 77.29 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์ไทย

580 ผลิตภัณฑ์ - - - ไปสู่ตลาดสากล และสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจ ผลิตสินค้า

ให้มีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 541 คน และอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ จ านวน 360 กิจการ 1,489 คน และ 580 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 65 

14. โครงการขับเคล่ือนศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง - - - 6,004,000        4,262,400 2,612,074      61.28     ผลการด าเนินงาน

ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการท างานออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้เก่ียวข้อง 

รวมท้ัง สร้างสภาพแวดล้อมในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ านวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ : เกิดพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการออกแบบ 1 แห่ง

15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสากล 1,600 คน/ 1,000 - - 30,000,000      17,400,000 25,500,000    146.55   ผลการด าเนินงาน

100 กิจการ 60 40 66.67 ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจ

รับรองฮาลาล และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล จ านวน 40 กิจการ และอยู่ในระหว่างด าเนินการ

60 กิจการ 1,000 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/วิสาหกิจ

ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการรับรองฮาลาล ร้อยละ 80

16. โครงการออกแบบระบบฐานข้อมูลนักออกแบบ - - - - 8,962,500    3,863,800    1,930,500      49.96     ผลการด าเนินงาน

    และแนวโน้มพัฒนาผลิตภัณฑ์ (งบลงทุน) 
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ด้านการบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  ผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

17. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ 50 กิจการ/ - - - 39,586,400  25,390,400   23,824,037.08 93.83    ผลการด าเนินงาน

     และนวัตกรรม 880 คน 440 531 120.682 ผลผลิต : ด าเนินการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

50 ผลิตภัณฑ์ - - - ให้กับผู้ประกอบการในช่วงเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ รวมท้ัง สร้างกระแสการรับรู้

ความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 531 คน 

และอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 50 กิจการ 349 คน และ 50 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : คาดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนา

มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 65 

18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 20 กิจการ/ - - - 21,090,000  13,884,000   4,107,344       29.58    ผลการด าเนินงาน

     เพ่ือก้าวสู่การท าธุรกิจแบบ STARTUP 100  คน - - - ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการการสร้างนักธุรกิจใหม่ (TechSTARTUP)

ท่ีมีศักยภาพและสามารถน าเสนอกับผู้น าด้านอุตสาหกรรม หรือนักลงทุน

จนส าเร็จ จ านวน 20 กิจการ และ 100 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าจะเกิดการจัดต้ังหรือขยายธุรกิจอย่างน้อย ร้อยละ 5

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ด้านการบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

19. โครงการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 5,000 ราย 1,683         3,067         182.234 16,000,000  8,092,560    5,991,142.31 74.03      ผลการด าเนินงาน

ผลผลิต : ด าเนินการช่วยเหลือ SMEs ท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจจาก

ปัจจัยต่างๆให้สามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจให้กลับมาด าเนินธุรกิจต่อไป 

จ านวน 3,067 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 1,933 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าจ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ร้อยละ 50

20. โครงการด าเนินงานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 750 ราย 513 427 83.24 4,000,000    2,937,100    1,671,643.36 56.91      ผลการด าเนินงาน

ผลผลิต : ด าเนินการให้บริการและข้อมูลโดยจัดต้ังหน่วยบริการธุรกิจ SMEs

และวิสาหกิจชุมชน (Business Service Center : BSC) เพ่ือให้บริการ

ผ่านระบบดิจิทัล ขยายการบริการของภาครัฐให้ SMEs แล้ว จ านวน 427 คน

และอยู่ระหว่างด าเนินการให้บริการ จ านวน 323 คน

ผลลัพธ์ : คาดว่าจ านวนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีได้รับ ร้อยละ 80

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

21 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและสนับสนุนปัจจัย 300 คน/ 265 276 104.151 10,170,100  6,977,200    5,369,233.22 76.95      ผลการด าเนินงาน

     เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ 11 กลุ่ม - - - ผลผลิต : ด าเนินการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ

และกระจายบริการให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้อย่างท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพจ านวน 276 คน และอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 24 คน และ 11 กลุ่ม

ผลลัพธ์ : คาดว่าจ านวนผู้เข้าชมโครงการสามารถใช้สมรรถนะท่ีได้รับ

การพัฒนาไปให้บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมได้จริง ร้อยละ 25
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

22. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 22 ผลิตภัณฑ์ - - - 1,760,000    1,175,000    1,097,027    93.36    ผลการด าเนินงาน

ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพให้ผู้ประกอบการ





 ให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 22 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : ร้อยละ 65 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

23. โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 10 กิจการ/ - - - 4,770,600    3,176,000    828,634       26.09    ผลการด าเนินงาน

ภาคเหนือ 30 ผลิตภัณฑ์ - - - ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพให้ผู้ประกอบการ

ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 22 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : ร้อยละ 65 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถ  R4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ   6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

4.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

24. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 556 ราย 321 295 91.90 34,397,000   21,260,250   18,896,150     88.88      ผลการด าเนินงาน

2 เครือข่าย ผลผลิต : ด าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ตระหนักถึงกระบวนการผลิต

ท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว จ านวน 295 ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 301 ราย และ 2 เครือข่าย

ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีมูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

25. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 95 ราย - - - 14,153,100       8,524,800 6,396,073       75.03      ผลการด าเนินงาน

95 ผลิตภัณฑ์ - - - ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการ

ของตลาด และสร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาค จ านวน 95 ราย 

และ 95 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : คาดว่าร้อยละ 65 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

26. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 410 ราย/ - - - 31,594,100   18,129,050   12,163,613     67.09      ผลการด าเนินงาน

210 ผลิตภัณฑ์ - - - ผลผลิต : อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ัง

เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการชุมชนน าอัตลักษณ์ชุมชนมาประยุกต์

สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 410 ราย และ210 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ : คาดว่าร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

จ านวนร้อยละ 65

27. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบล 700 ราย/ 255 273 107.059 23,988,000   15,649,300   14,859,121     94.95      ผลการด าเนินงาน

     หน่ึงผลิตภัณฑ์ 2 เครือข่าย ผลผลิต : ด าเนินการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนรุ่นใหม่

ให้มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมีระบบและมีความสอดคล้อง

กับเศรษฐกิจใหม่แล้ว จ านวน 273 รายและอยู่ระหว่างด าเนินการ

จ านวน 427 ราย และ 2 เครือข่าย

ผลลัพธ์ : คาดว่าผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสามารถจัดต้ังหรือ

ขยายธุรกิจได้ร้อยละ 10
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 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่



ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (5) 1 1.5 P  - 20,300,000    11,851,400   8,054,080         67.96    

    กลุ่มอุตสาหกรรมขับเคล่ือนเศรษฐกิจอนาคต (S-Curve)

2. โครงการสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (5) 1 1.5 P  - 6,000,000      3,480,000    1,198,157         34.43    

3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 2 2 (5) 1 1.5 P  - 5,800,000      3,560,000    2,156,480         60.58    

4. โครงการส่งเสริมระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล 2 2 (5) 1 1.5 P  - 2,746,000      1,775,000    1,102,050         62.09    

5. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (5) 1 1.5 P  - 5,800,000      3,364,000    2,140,000         63.61    

6. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (5) 1 1.5 P  - 5,499,000      3,190,000    1,936,800         60.71    

   สู่อุตสาหกรรม 4.0

7. โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพ้ืนท่ีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2 2 (5) 1 1.5 P  - 6,600,000      3,364,000    2,140,000         63.61    

8. รายการงบลงทุนจัดซ้ือครุภัณฑ์ 2 2 (5) 1 1.5  - P 2,500,000      1,250,000    1,250,000         100      

9. โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพ้ืนท่ี 2 2 (14) 3 3.1 P  - 9,600,000      2,611,272    1,120,295         42.90    

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากร 2 2 (14) 3 3.2 P  - 15,570,000    7,690,700    3,941,436         51.25    

     แร่และโลหะของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

11. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน 2 2 (14) 3 3.5  - P 11,974,000    4,167,500    4,018,012         96.41    

     ในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

12. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 2 2 (14) 3 3.6 P  - 3,180,000      1,003,840    853,956            85.07    

     เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

13. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการอนุญาตอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ 2 2 (18) 3 3.1 P  - 7,135,000      2,424,202    2,290,912         94.50    

     อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

รวมท้ังส้ิน 102,704,000  49,731,914  32,202,178.00  94.50   

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.5 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม   

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการ 15 20,300,000   11,851,400   8,054,080    67.96 ผลการด าเนินงาน

    โลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มอุตสาหกรรม ขับเคล่ือน

    เศรษฐกิจอนาคต (S-Curve)

    1.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 75 กิจการ - - -         9,000,000      5,429,400 4,101,840 75.55  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

    1.2  สร้างความร่วมมือและการเช่ือมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม 28 กิจการ - - -         3,800,000      2,204,000 1,347,840 61.15  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

SMEs 

    1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 เร่ือง - - -         900,000        390,000 250,000 64.10  - มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท

และโซ่อุปทานและการพัฒนานวัฒกรรมโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ประจ าปี 2561 จ านวน 8 ราย ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอน

การตรวจสอบคุณสมบัติ

   1.4 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของ SME  28 กิจการ - - -         3,800,000      2,204,000 1,350,000 61.25 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Software) หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือ

ด้านไอที (Hardware) ในงานด้านโลจิสติกส์ 

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

   1.5  กิจกรรม Workshop สัญจรขยายความรู้ด้านโลจิสติกส์  710 คน 200 150 75.00      2,800,000      1,624,000 1,004,400 61.85  - ด าเนินการ workshop แล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

และโซ่อุปทานให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมระดับ และอุบลราชธานี

จังหวัด

2. โครงการสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 17.19      6,000,000     3,480,000     1,198,157    34.43 ผลการด าเนินงาน

    และโซ่อุปทาน

   2.1 สร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ 240 คน 96 33 34.38      3,000,000      1,740,000 119,237 6.85  - ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว 96 คน

   2.2 สร้างท่ีปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 30 คน - - -         3,000,000      1,740,000 1,078,920 62.01  - อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างท่ีปรึกษา

ส าหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics and Supply 

Chain  Consultants)

3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -         5,800,000     3,560,000     2,156,480    60.58 ผลการด าเนินงาน

    ภาคอุตสาหกรรม

    3.1 ส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพ 1 เร่ือง - - -         3,000,000      1,740,000 1,044,480 60.03  - อยู่ระหว่างการด าเนินงานส ารวจเพ่ือจัดท าข้อมูลเกณฑ์เทียบวัด

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 กิจการ - - -         2,800,000      1,820,000 1,112,000 61.10  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

4. โครงการส่งเสริมระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของ 1 เร่ือง - - -         2,746,000     1,775,000 1,102,050 62.09 ผลการด าเนินงาน

    อุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล  - อยู่ในข้ันตอนการคัดเลือกหัวข้อมาตรฐาน

5. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 40 กิจการ - - -         5,800,000     3,364,000     2,140,000    63.61       ผลการด าเนินงาน

    และโซ่อุปทาน

   - ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพ่ิอ 5,800,000      3,364,000 2,140,000 63.61  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

การเพ่ิมมูลค่า การตลาด และโลจิสติกส์ 132



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

6. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดการ 36 กิจการ - - -         5,499,000     3,190,000     1,936,800    60.71 ผลการด าเนินงาน

    โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่อุตสาหกรรม 4.0

   - การส่งเสริมผุ้ประกอบการอุตสาหกรรมน าเอาโปรแกรม 5,499,000      3,190,000 1,936,800 60.71  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

ระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้านการจัดการ เพ่ือมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0 

7. โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 เร่ือง - - -         6,600,000     3,364,000     2,140,000    63.61 ผลการด าเนินงาน

    ในพ้ืนท่ีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

   - พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้า 35 กิจการ - - -         6,600,000      3,364,000 2,140,000 63.61  - อยู่ระหว่างการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ

งบลงทุน

8. รายการครุภัณฑ์ -              -          -            -         2,500,000     1,250,000     1,250,000    100.00 ผลการด าเนินงาน

 - ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน  เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3.1 พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

9. โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบการ 128.28 94.49 73.66 9,600,000     2,611,272     1,120,295    42.90

    เหมืองแร่เชิงพ้ืนท่ี ผลการด าเนินงาน

    9.1 การเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ 300 ราย 50 37.33 74.66 4,000,000      1,600,000      847,022        52.94  - ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการ

เหมืองแร่ รวมท้ัง ให้ค าแนะน าในการจัดการส่ิงแวดล้อม

    9.2 ตรวจประเมินด้านส่ิงแวดล้อมภายหลังการอนุญาต ไม่น้อยกว่า 37.95 37.16 97.92 1,600,000      357,864        104,864        29.30 ผลการด าเนินงาน

ประทานบัตร (Environmental Audit) 10 ราย ด าเนินการเอง


1) รวบรวมข้อมูลประทานบัตรและมาตรการติดตามและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเหมืองหิตอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

2) ตรวจสอบร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการ และประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ี

เขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมีนาคม 2561

 - ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2561 

จังหวัดบุรีรัมย์

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม

ท่ีก าหนดได้ในระยะท่ี 1 วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการท า

เหมืองแร่ท า ท่ี  ศธ 0513.116/119 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 

2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และส่ันสะเทือน คร้ังท่ี 1 

ศธ 0513.116/198 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 เก็บข้อมูลคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 10 - 13 มีนาคม 2561

   9.3 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 1 ชุดข้อมูล 40.33 20 49.59 4,000,000      653,408        168,409        25.77 ผลการด าเนินงาน

รอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ทองค า ภูทับฟ้า จังหวัดเลย ด าเนินการเอง


1) รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ท่ีผ่านมา ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน และผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก

การประกอบการเหมืองแร่ทองค าภูทับฟ้า พ้ืนท่ีต าบลเขาหลวง อ าเภอสะพุง

จังหวัดเลย 

2) ประสานงาน และร่วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือช้ีแจ้งโครงการฯ ร่วมกับสถาบันวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 15 - 16 มกราคม 2561

เดือน มีนาคม 2561

1) ประชุมหารือโครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม

รอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ทองค าภูทับฟ้า จังหวัดเลย ในวันท่ี 5,23,28 มีนาคม 2561

ร่วมกับจังหวัดเลย


จัดซ้ือ/จัดจ้าง


 - ลงนามในสัญญาตามเลขท่ีสัญญา 26/2561 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 

โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการก าหนด

 - ลงพ้ืนท่ีเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ กับ อสจ.เลย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในพ้ืนท่ี ระหว่างวันท่ี 15 - 16 ม.ค. 2561 135



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

ผลการด าเนินงาน

1) กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้มีส่งเอกสารคัดค้านการด าเนินโครงการฯ 

และไม่เข้าร่วมฟังการช้ีแจ้งของโครงการ 

2) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือ

ขอสงวนสิทธิในการขยายสัญญาฯ โครงการ ท่ี ศธ 0512.35/35 ลงวันท่ี 

18 มกราคม. 2561 เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 

3) ผอ.กบส. และ อสจ.เลย ได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันท่ี 

5 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย  เพ่ือช้ีแจงประเด็นปัญหาการ

คัดค้านการด าเนินโครงการฯ ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรอง 1. เพ่ิมอัตราการ 258.14 174.57 67.63 15,570,000   7,690,700      3,941,436    51.25       

    รับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ ใช้ประโยชน์

    และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขยะหรือวัสดุ

   10.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนา เหลือใช้และของ 60 41.25 68.75 5,294,000      2,700,000       1,575,000     58.33 ผลการด าเนินงาน

ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมือง เสียข้ึนร้อยละ 5 1. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้นแล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด ขณะน้ีอยู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดล าพูน)  (150 ล้านบาท/ปี) ในระหว่างส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสีย

2. วัตถุดิบทดแทน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

3 ผลิตภัณฑ์ 2. ท่ีปรึกษาได้ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสีย

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน


3. ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนอุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิล ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 4 ชนิด

   10.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนา 60 47.50 79.17 5,294,000      2,700,000       1,575,000     58.33 ผลการด าเนินงาน

ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมือง 1. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้นแล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด ขณะน้ีอยู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในระหว่างคัดเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี 

จ. ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 แห่ง

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

2. ได้คัดเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จ. ฉะเชิงเทรา

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีน าร่องในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล จ านวน 1 แห่ง

3. ได้ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จ. ฉะเชิงเทรา

4. อยู่ระหว่างการคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 4 ชนิด

    10.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาและ 60 33.50 55.83 3,765,000      1,920,000       480,000        25.00 ผลการด าเนินงาน

ประยุกต์วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเซรามิก 1. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้นแล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด ขณะน้ีอยู่

ในระหว่างส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีรีไซเคิล 

จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทน

วัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก


2. ได้ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีรีไซเคิลจาก

กระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบ

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก


3. อยู่ระหว่างคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบ

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีส่วนใหญ่ต้องน าเข้า

จากต่างประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 2 ชนิด

    10.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล 60 35 58.33 823,500        260,000         235,696        90.65 ผลการด าเนินงาน

1. ได้ส ารวจ ศึกษา  รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย ได้แก่ 

ขยะหรือของเสียหรือผลพลอยได้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีมีโลหะ

เป็นส่วนประกอบ จ านวน 1 ชนิด


2. อยู่ในระหว่างศึกษา ทดลอง เพ่ือพัมนาเทคโนโลยีของเสียเชิงเป้าหมาย

ท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale)

    10.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจจ้างและผู้ควบคุม 90.70 86.60 95.48 393,500        110,700         75,740         68.42 ผลการด าเนินงาน

งานจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิล อยู่ระหว่างด าเนินการ

พร้อมครุภัณฑ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

11.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 306.33 308.20 100.61 11,974,000   4,167,500    4,018,012    96.41

พ้ืนฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลการด าเนินงาน

   11.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และ 80 ราย 32.73 48.70 148.79 2,500,000      550,000       1,308,095     238 เดือน พฤศจิกายน 2560


อุตสาหกรรมพ้ืนฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว  - อยู่ระหว่างด าเนินการโดยด าเนินการขอรายช่ือสถานประกอบการท่ีศักยภาพ

และเหมืองแร่สีเขียว ในการประกอบการและสนใจเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว จากสรข.1-7

เพ่ือไปให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์โครงการ

เดือน ธันวาคม  2560

1. จัดเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปให้ค าแนะน ามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

แก่สถานประกอบการและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ

ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี

2. แจ้งและเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีผ่านเกญฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวให้รักษา

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเน่ืองโดยให้สถานประกอบการจัดท าข้อมูลตามแนวทาง

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเดิมและท่ีเพ่ิมต่อเน่ือง

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

เดือนมกราคม  

1. จัดเจ้าหน้าลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปให้ค าแนะน ามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

แก่สถานประกอบการและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ล าปาง ล าพูน ตาก

2. รวบร่วมรายช่ือสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และใบสมัครพร้อมท้ัง

ตรวจสอบข้อมูลประกอบการสมัครในเบ้ืองต้นเพ่ือส่งเสริมเข้าร่วมอุตสาหกรรรม

สีเขียวในระดับ 3 และประสามนหน่วยงานเพ่ือขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

เดือนกุมภาพันธ์  

 - จัดเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปให้ค าแนะน ามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

แก่สถานประกอบการและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ล าปาง ล าพูน และตาก

   11.2 จัดท าฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบอุตสาหกรรม 1 ฐานข้อมูล
 40 53.38 133.45 1,090,000      411,500       494,550        120 ผลการด าเนินงาน

3 ชนิดผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม

 - คัดเลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมแร่

เพ่ือใช้ในการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จากแร่

   11.3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน 20 ราย 25 25 100 3,384,000      450,000       450,000        100 ผลการด าเนินงาน

สากลเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม เดือนมกราคม 2561

- ด าเนินการจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

เหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี พ.ศ.2561 

และพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล

เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ าปี พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ มีผู้เข้าร่วม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

ท้ังส้ิน 249 คน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งสถานประกอบการท่ีผ่าน

การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2561 จ านวน 11 แห่ง พร้อมแจ้งก าหนด

การในการฝึกอบรม (Group Training) คร้ังท่ี 1ระหว่างวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

- ด าเนินการจัดอบรม (Group Training) คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กพร. มีผู้เข้ารับการอบรม ท้ังส้ิน 60 คน

- ด าเนินการจัดอบรม (Group Training CSR-DPIM Network  เม่ือวันท่ี 

19 กพ.61 ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กพร. มีผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 109 คน

เดือนมีนาคม 2561 

- ด าเนินการจัดอบรม (Group Training) คร้ังท่ี 2 ส าหรับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องทองค า ช้ัน 1 กพร.ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 

52 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการท้ังส้ิน จ านวน 11 แห่ง 33 คน เจ้าหน้าท่ี กพร.

จ านวน 9 คน และเจ้าหน้าท่ีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ จ านวน 10 คน

-  ด าเนินการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

CSR-DPIM Network และการประชุมเครือข่าย CSR-DPIM คร้ังท่ี 1/2561 

ณ จังหวัดสมุทรสางคราม ระหว่างวันท่ี 22-23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ท้ังส้ิน 127 คน ประกอบด้วย สถานประกอบการ CSR-DPIM Network 54 แห่ง 

จ านวน 103คน เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จ านวน 13 คน

และเจ้าหน้าท่ีสถานบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ จ านวน 11 คน

   11.4 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการ ร้อยละ 90 ของ 40.50 35.67 88.07 2,000,000      1,050,000     1,247,600     119 ผลการด าเนินงาน

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน สถานประกอบ  - การตรวจประเมินมาตรฐานได้โอนค่าใช้จ่ายให้ทาง สรข. เป็นผู้ด าเนินการงาน

การผ่านเกณฑ์ ในส่วนของการส่งเสริมและการจัดท าเอกสารเผยแพร่อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล

มาตรฐาน และประสานงานกับสถานประกอบการและวิทยากรเพ่ือจัดท าเอกสาร เก็บข้อมูล

ภาคสนาม สอบถสมความคิดเห็น และจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในสถานประกอบ

การด้านแร่ 141



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

   11.5 ส่งเสริมการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตาม 7 ราย 60 55 91.67 300,000        175,000       129,184        73.82 ผลการด าเนินงาน

มาตรฐานสากลมาใช้ในสถานประกอบการ เดือน มกราคม 2561


 - ด าเนินการจัดอบรมและให้ค าแนะน าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

จ านวน 5 ราย ในเขตพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ระหว่างวันท่ี 

14-19 มกราคม 2561 และในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์ 

จ านวน 2 ราย ระหว่างวันท่ี 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561


  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรม 5ส เบ้ืองต้น

เดือน มีนาคม 2561


 - ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาเบ้ืองต้น คร้ังท่ี 1 

ของสถานประกอบการ จ านวน 7 แห่ง ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่เขตและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และติดต่อประสานงานสอบถาม

ความก้าวหน้าของโครงการ

   11.6 การส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ 2 พ้ืนท่ี 48.10 30.45 63.31 2,500,000      1,431,000     310,468        21.70 ผลการด าเนินงาน

ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  - การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการ

ปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 2 พ้ืนท่ี ประกอบด้วย

1. พ้ืนท่ีต าบลเขาทอง อ าเภออพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ 2. พ้ืนท่ีต าบลส้าน 

อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน 2560


2. พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คร้ัง 

เม่ือวันท่ี  21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 

2. พ้ืนท่ีต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี

11- 17 พ.ย.2560 ส าหรับการเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดท าโครงการฯ ในปี งปม.2562

ซ่ึงจะด าเนินการในพ้ืนท่ี อ.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ได้ด าเนินการประสานงาน 142



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

กับ อบต. หัวเสือ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.ล าปาง และส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3ล าปาง เพ่ือสอบถามรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีด าเนินงาน

ในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวก าลังอยู่ในระหว่างขอใช้พ้ืนท่ีเป็นป่าชุมชน หากมี

วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกัน กพร. สามารถด าเนินงานโครงการร่วมชุมชน

ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน/อบต. หัวเสือ โดยได้ก าหนด

แผนงานการส ารวจความคิดเห็น

   11.7 ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีประกอบการ 50 ราย 60 60 100 200,000        100,000       78,115         78.12 ผลการด าเนินงาน

 - การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีประกอบการ 

ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดเป้าหมายด าเนินงานส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม จ านวน 50 ราย และเป้าหมายผลลัพธ์ของการด าเนินงาน คือ มีสถาน-

ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

เหมืองแร่ จ านวน 30 ราย สรุปรายละเอียดการด าเนินงาน มีดังน้ี ด าเนินงานให้

ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการปรับปรุงพ้ืนท่ีท าเหมืองเช่น การปลูกต้นไม้  การจัดท าแผน

และด าเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท าเหมืองแร่ โดยในระหว่างวันท่ี 

 19- 28  ธันวาคม 2560 ด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และล าพูน 

รวมจ านวน 5 สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการท้ังหมดเข้าร่วมโครงการฯ 

และในระหว่างวันท่ี 12- 26 มีนาคม 2561 ด าเนินงานในพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช 

โดยก าหนดแผนงานในการด าเนินงานรวม 60 

สถานประกอบการ ท้ังน้ี  ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการ 

(วันท่ี 19 มีนาคม 2560)
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

12. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการ 174.50 74.00 42.41 3,180,000     1,003,840     853,956       85.07

บริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลการด าเนินงาน

    12.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วน 700 คน/ 59.50 20 33.61 1,710,000     481,000        427,061        88.79 ด าเนินการเอง


ในการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม 80 แห่ง เดือน มกราคม 2561


 - อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษา

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 - จัดจ้างท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2561 กรรมการตรวจรับงานงวดท่ี 1 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561

จัดซ้ือ/จัดจ้าง

เดือน มีนาคม 2561

 - ท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายภาค

ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนของโครงการฯ

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

ระหว่างวันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561 พ้ืนท่ี จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมการอบรม

ท้ังส้ิน 50 คน จ านวน 9 เครือข่าย

    12.2 การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 4 พ้ืนท่ี 75 10 13.33 588,000        375,000        207,475        55.33 ผลการด าเนินงาน

ประชาชนต่อการพัฒนาวัตถุดิบอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  อยู่ระหว่างด าเนินการ

   12.3 การจัดท าอนุบัญญัติออกตามความในร่าง อนุบัญญัติออก 40 44 110 882,000        147,840        219,420        148.42 ผลการด าเนินงาน

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. ตามความใน พ.ร.บ.  อยู่ระหว่างด าเนินการ

 และสามารถ

ปฏิบัติงานได้

ภายใต้หลักการ

ของ พ.ร.บ.แร่
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.18  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  3.1 พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุญาตอุตสาหกรรม 123.26 129.21 104.83 7,135,000     2,424,202     2,290,912    94.50

      เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน

     13.1 การจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศและสร้างหมุดหลักฐาน 134 แปลง/ 41.79 49.18 117.68 2,200,000      705,500        898,847        127.41 เดือน พฤศจิกายน 2560

เพ่ือพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ 
200 สถานี  - รังวัดสร้างหมุดหลักฐานในเขตท้องท่ีจังหวัดกระบ่ี จ านวน 59 สถานี

เดือนธันวาคม 2560 

 - รังวัดสร้างหมุดหลักฐานในเขตท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 12 สถานี

 - รังวัดจัดท าแผนท่ีเพ่ือหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน,

หินแกรนิต,หินประดับ,แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องท่ีจังหวัด

ราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 แปลง

เดือน มกราคม 2561

 - รังวัดสร้างหมุดหลักฐานในเขตท้องท่ีจังหวัดเลย จ านวน 37 สถานี รังวัด

จัดท าแผนท่ีเพ่ือหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน,หินแกรนิต

,หินประดับ,แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องท่ีจังหวัดนครราชสีมา

จ านวน 14 แปลง

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 - รังวัดสร้างหมุดหลักฐานในเขตท้องท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 35 สถานี รังวัด

จัดท าแผนท่ีเพ่ือหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน,หินแกรนิต

,หินประดับ,แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องท่ีจังหวัดสงขลา,จังหวัด

ตรัง,จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดพังงา จ านวน 8 แปลง

เดือนมีนาคม 2561 

 - รังวัดจัดท าแผนท่ีเพ่ือหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน,

หินแกรนิต,หินประดับ,แร่แคลไซต์, แร่โดโลไมต์ และรังวัดจัดท าแผนท่ีหน้า

เหมืองแร่  ยิปซัมในการจัดสรรโควต้าเพ่ือการส่งออก  ในเขตท้องท่ีจังหวัด

อุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จ านวน  11 แปลง

    13.2 ศึกษาการประเมินการช าระค่าภาคหลวงโดยข้อมูล 240 แปลง 32.27 30 92.97 2,935,000      868,700        868,700        100.00 ผลการด าเนินงาน

งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ อยู่ระหว่างด าเนินการของท่ีปรึกษา

    13.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานส ารวจ 240 แปลง 49.20 50.03 101.69 2,000,000      850,002        523,365        61.57 ผลการด าเนินงาน

ระยะไกล 1 ชุดข้อมูลรังวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ

 1 คู่มือองค์ความรู้
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 



ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (14) 1 1.1  - P 25,200,000      8,996,400      6,350,400      70.59    

   และน ้าตาลทราย

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาลทราย 2 2 (14) 1 1.1  - P 7,462,200        4,391,700      1,096,800      24.97    

3. โครงการการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการพันธ์ุอ้อย 2 2 (14) 1 1.1  - P 118,490,000    17,410,515    27,218,600     156.33   

4. โครงการในการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (14) 1 1.1  - P 757,300          400,000        713,180         178.30   

   น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองฯ

5. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย 2 2 (14) 1 1.1  - P 76,579,500      17,599,645    31,621,704     179.67   

รวมท้ังส้ิน 228,489,000   48,798,260   67,000,684   137.30

งบประมาณ (บาท)

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน
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หน่วยงาน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ     6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

     ในการแข่งขัน ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพื นฐำน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 25,200,000  8,996,400    6,350,400     70.59

    ของอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย

    1.1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน ICT ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 100 7,200,000    1,058,400     1,058,400     100 ผลการด าเนินงาน

ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอิเทอร์เน็ตและระบบข้อมูล   - ปี 2561 ด้ำเนินกำรดังนี  1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน ICT ได้แก่

และสำรสนทศ (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 7,056,000 บำท) ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

2) พัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลสำรสนเทศเข้ำสู่ฐำนข้อมูลของโครงกำรศูนย์

ปฏิบัติกำรอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ส้ำหรับกำร

บูรณำกำรสำรสนเทศของ สอน. 

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

จัดท้ำแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน ICT ในส่วนของระบบบริหำรจัดกำร

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและระบบข้อมูลและสำรสนเทศ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

  5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

    1.2) โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมอ้อยและ ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 100 9,000,000    3,969,000     1,323,000     33.33 ผลการด าเนินงาน

น ้ำตำลทรำยเพ่ือเป็นศูนย์กลำงของประเทศในรูปแบบ Smart  - ปี 2561 ด้ำเนินกำรดังนี  1) จัดท้ำศูนย์ข้อมูล (Data Center) ส้ำหรับ สอน.

Opertion Center พร้อมด้วยกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล 2) จัดท้ำระบบแสดงผลสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับระบบกำรน้ำเสนอของห้องติด

(Data Center) (ระยะท่ี 1) (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 8,820,000 บำท) ตำมสถำนกำรณ์ (War Room) 3) จัดหำติดตั ง อุปกรณ์ต่ำงๆ และระบบสนับสนุน

ส้ำหรับรองรับกำรใช้งำนศูนย์ข้อมูล (Data Center) ประกอบด้วยระบบไฟฟ้ำ

ระบบท้ำควำมเย็น ให้มีควำมพร้อมในกำรตอบสนองกำรใช้งำนได้ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพใช้งำนได้อย่ำงต่อเน่ือง

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนงวดท่ี 2 แล้ว และอยู่ในระหว่ำงเบิกจ่ำยเงิน

โดยได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำ 1) แผนกำรด้ำเนินงำนพัฒนำระบบข้อมูลและระบบ

สำรสนเทศ รวมถึง ระบบงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย เพ่ือให้เกิด

ควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศเดิมของส้ำนักงำนฯ 2) ข้อมูลสำรสนเทศ

จ้ำนวน 2 ข้อมูล พ่ือใช้เป็นข้อมูลต้นแบบในกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศของ

ส้ำนักงำนฯ 3) ระบบไฟฟ้ำส้ำรองท่ีใช้กับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และกลุ่มงำน

ให้บริกำรออกใบอนุญำตส่งออกน ้ำตำลทรำย

     1.3) โครงสร้ำงพัฒนำเพ่ือบูรณำกำรระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 100 9,000,000    3,969,000     3,969,000     100 ผลการด าเนินงาน

/เชิงพื นท่ี (ระยะท่ี 1)  - ปี 2561 ด้ำเนินกำรดังนี  1) จัดท้ำระบบเช่ือมโยงข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์/

เชิงพื นท่ี จำกแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์

/เชิงพื นท่ี 2) จัดท้ำระบบวิเครำะห์และแปรผลข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์/เชิงพื นท่ี

3) จัดท้ำระบบแสดงผลสำรสนเทศภูมิศำสตร์/เชิงพื นท่ีของข้อมูลท่ีผ่ำนกำร

วิเครำะห์และแปรผล น้ำเสนอผู้บริหำรในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ในห้อง

War Room  

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 แล้ว ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำ

1) แผนกำรก้ำหนดโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์

/เชิงพื นท่ี

2) ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์/เชิงพื นท่ี จ้ำนวน 2 ด้ำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลต้นแบบ

ในกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์/เชิงพื นท่ี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน  าตาลทราย ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 100     7,462,200 4,391,700    1,096,800     24.97  ผลการด าเนินงาน

    - กำรทดสอบควำมำช้ำนำญห้องปฏิบัติกำรและกำรปฏิบัติงำน  - ด้ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ ของส้ำนักงำนฯให้มีควำมพร้อมย่ืนขอ

ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรสำกล กำรรับรองห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนสำกลISO/IEC 17025 

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 7,312,000 บำท) และกำรย่ืนขอกำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช้ำนำญ

ของห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

จัดท้ำรำยงำนเร่ิมงำน  (Inception Report) ประกอบด้วย แผนกำรด้ำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรม วิธีกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินงำน และจัดท้ำแผนพัฒนำควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำร

ของ สอน. ส่วนกลำง ในกำรย่ืนขอรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบ

ควำมช้ำนำญของห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043 

และแผนตรวจติดตำมคุณภำพภำยในระหว่ำงปี ของห้องปฏิบัติกำรตำม

มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025 ของ ศอภ.1-4

3. โครงการการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการพันธ์ุอ้อย 100 ####### 17,410,515  27,218,600   156.3  

   3.1) โครงกำรพัฒนำเพ่ือปรับโครงสร้ำงกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 100 89,895,000   13,207,050   13,207,050    100.0   ผลการด าเนินงาน

และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรผลิตอ้อยอย่ำงครบวงจร  - ในปี 2561 ด้ำเนินกำรดังนี  1) ระบบกำรจัดเตรียมกำรผสมสำรเคมี และระบบ

ปี 2561 (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 88,047,000 บำท) ทดสอบและจัดแสดงเทคโนโลยี จ้ำนวน 1 แห่ง 2) ระบบกำรวิจัยเคร่ืองมืออุปกรณ์

และโครงสร้ำงท่ีเช่ือมโยงกับกำรวิจัย และพัฒนำพันธ์ุอ้อย จ้ำนวน 1 ระบบ 

3) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 4) ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือกำรคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 5) Application และระบบฐำนข้อมูล

กำรจัดเก็บเชื อพันธุกรรมอ้อย 6) ระบบฐำนข้อมูลนักวิชำกำร นักวิจัยของ สอน. 

7) ธนำคำรเชื อพันธุกรรมอ้อยระดับนำนำชำติ 8) กระบวนกำรวิจัยด้ำน DNA 

Marker และ DNA Finger Print ของอ้อย 9) กำรวิจัยและพัฒนำเทคนิคกำรจัด

กำรโรคและแมลงศัตรูอ้อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรวิจัยพันธ์ุอ้อย 10)กำรวิจัย

และพัฒนำเคร่ืองจักรกลเพ่ือทดแทนแรงงำนคนในกระบวนกำรวิจัยพันธ์ุอ้อย

11) ผลิตอ้อยสำยพันธ์ุดีท่ีปลอดโรคด้วยเทคนิคขั นสูง จ้ำนวน 1.8 ล้ำนต้นกล้ำ 
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ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 แล้ว โดยด้ำเนินกำร

1) พัฒนำระบบกำรจัดเตรียมกำรผสมสำรเคมี และระบบทดสอบและจัดแสดง

เทคโนโลยี จ้ำนวน 1 แห่ง 2) จัดท้ำแผนกำรพัฒนำอุปกรณ์ วัสดุ เคร่ืองมือท่ี

เช่ือมโยงกับกำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุอ้อยท่ีอยู่ ณ ศอภ.1-4 3) ทบทวนและจัดท้ำ

แผนกำรพัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ด้ำนอ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย 

อ.วังม่วง จ.สระบุรี 4) ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ี และผลกำรด้ำเนินงำนของ

ศูนย์กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยแห่งประเทศไทย ไปยังนักวิชำกำร โรงงำนน ้ำตำล 

สถำบันชำวไร่อ้อย และผู้ท่ีเก่ียวข้องผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและ

ช่องทำงอ่ืน  

   3.2) โครงกำรพัฒนำศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและ   ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 50 333.33 28,595,000   4,203,465     14,011,550    333.33 ผลการด าเนินงาน

น ้ำตำลทรำยสู่กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย   - ด้ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 28,023,100 บำท) ให้พร้อมสู่กำรเป็นศูนย์แห่งกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย

ระยะท่ี 2 โดยในปี 2561 ด้ำเนินกำร 1) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ

2) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนดิน น ้ำ และปุ๋ย

3) พัฒนำระบบ FARM mobile 4) พัฒนำระบบสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลจำก

drone เพ่ือใช้ในกำรส้ำรวจสภำพกำรเจริญเติบโตและพยำกรณ์ผลผลิตของอ้อย

5) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโรคและแมลงศัตรูอ้อย

ผลในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

      ดังนี  1) จัดท้ำและพัฒนำระบบสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรตัดสินใจและเช่ือมโยง

ระบบโครงสร้ำงพื นฐำนคลังข้อมูล (SDC) 2) จัดท้ำและพัฒนำระบบสำรสนเทศ

บริหำรจัดกำรด้ำนดิน น ้ำ และปุ๋ย เพ่ิม module precise fertilization

3) จัดท้ำระบบ FARMmobile โดยกำรติดอุปกรณ์กับเคร่ืองจักรกล เพ่ือเก็บ

ข้อมูลกำรใช้งำนเคร่ืองจักรกลในกำรสนับสนุนงำนอ้อยต่อเน่ือง
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ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 90 180 757,300      400,000      713,180       178.3  ผลการด าเนินงาน

   อุตสาหกรรมอ้อย น  าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง   - ก้ำหนดหลักสูตร/ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรให้เหมำะสมตำมหน้ำท่ี

   เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย ควำมรับผิดชอบและสมรรถนะของบุคลำกร 

   และน  าตาลทรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลงานในรอบ 6 เดือน ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในระบบอุตสำหกรรมอ้อย

     - กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะบุคลำกรในระบบอุตสำหกรรม และน ้ำตำลทรำย โดยจัดฝึกอบรมสัมมนำตำมหลักสูตร ดังนี 

อ้อย น ้ำตำลทรำย และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง เพ่ือรองรับกำรปรับ 1) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำง

เปล่ียนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 28-29 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรม

เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ โดยมีข้ำรำชกำร สอน.เข้ำร่วมอบรม

จ้ำนวน 40 คน งบประมำณท่ีใช้ 112,530 บำท

2) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรเพ่ิมทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร

และกำรสร้ำงทีมงำน สอน. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปำ

จ.กำญจนบุรี เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 โดยมีข้ำรำชกำร สอน. เข้ำร่วมอบรม

จ้ำนวน 50 คน งบประมำณท่ีใช้ 295,150 บำท

3) กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่ำง

พระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์

กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ในระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย เข้ำร่วม 470 คน งบประมำณท่ีใช้

305,500 บำท
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ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

5. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 76,579,500  17,599,645  31,621,704   179.7  

   ด้านอ้อย

   5.1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำแบบบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมผลผลิต ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 50 333.33 6,895,000    1,014,750     3,382,500     333.33 ผลการด าเนินงาน

อ้อยและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีสถำนีสูบน ้ำพลังงำนทดแทน    - ด้ำเนินกำรจัดท้ำพื นท่ีต้นแบบจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 ไร่ เพ่ือรองรับสถำนี

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 6,765,000 บำท) สูบน ้ำพลังงำนทดแทน และแปลงสำธิตพื นท่ีต้นแบบกำรจัดกำรด้ำนชลประทำน

จ้ำนวน 5 ไร่ ในกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยท่ีย่ังยืน รวมทั งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

กำรจัดกำรน ้ำในไร่อ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชำวไร่อ้อยในพื นท่ีผู้ประกอบกำร

โรงงำนน ้ำตำล และผู้ท่ีสนใจ จ้ำนวน 100 คน

ผลงานในรอบ 6 เดือน ตรวจรับและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

น้ำผลกำรศึกษำจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำฯ ปี 2560 มำต่อยอดกำรด้ำเนินงำน

โดยกำรสังเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ด้ำนอุตุนิยมวิทยำ ด้ำนอุทกและอุทกธรณี

วิทยำ ด้ำนดินและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ด้ำนผลผลิตอ้อย และข้อมูลพื นท่ีกำร

ปลูกอ้อย พร้อมคัดเลือกพื นท่ีต้นแบบเตรียมพร้อมรองรับสถำนีสูบน ้ำพลังงำน

ทดแทนในพื นท่ี  ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    5.2) โครงกำรต้นแบบประชำรัฐกำรบริหำรจัดกำรน ้ำแบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 50 333.33 7,410,000    1,090,500     3,635,000     333.3   ผลการด าเนินงาน

บูรณำกำรในไร่อ้อย (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 7,270,000 บำท)    - ด้ำเนินกำรจัดท้ำพื นท่ีต้นแบบประชำรัฐกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในไร่อ้อยแบบ

บูรณำกำร จ้ำนวน 3 แห่งๆ ละ 30 ไร่ รวมทั งสิ น 90 ไร่ ในเขตพื นท่ีจังหวัด

นครรำชสีมำ จังหวัดหนองบัวล้ำภู และจังหวัดอุดรธำนี รวมทั งกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้กำรจัดกำรน ้ำในไร่อ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชำวไร่อ้อยในพื นท่ี

ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำล และผู้ท่ีสนใจ จ้ำนวน 100 คน

ผลงานในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยงวดท่ี 2 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

คัดเลือกพื นท่ีแปลงต้นแบบส้ำหรับปลูกอ้อยท้ำพันธ์ุ 3 แห่งๆละ 30 ไร่ (อ.กุมภวำปี

จ.อุดรธำนี,อ.นำกลำง จ.หนองบัวล้ำภู, อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ) กำรศึกษำ

ส้ำรวจถึงสมดุลน ้ำผิวดินและใต้ดินในพื นท่ี จ.หนองบัวล้ำภู และ จ.อุดรธำนี กำร

วิเครำะห์ประสิทธิภำพและศักยภำพของแหล่งน ้ำผิวดินและใต้ดิน รวมทั ง ออกแบบ

รูปแบบแปลงเพำะปลูกอ้อยเพ่ือรองรับกำรผลิตอ้อยพันธ์ุดีแบบ Modern Farm
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    5.3) โครงกำรกำรพัฒนำและสำธิตกำรเพ่ิมผลผลิตในเกษตร ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 100 11,885,000   5,320,665     5,320,655     100.0   ผลการด าเนินงาน

แปลงใหญ่สมัยใหม่โดยใช้เคร่ืองจักรกลสู่ Thailand 4.0 ระยะท่ี 1  - ด้ำเนินกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 11,823,700 บำท) กำรกำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อย จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 ไร่ ในพื นท่ี จ.พิจิตร 

และจังหวัดก้ำแพงเพชร พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลรองรับแผนท่ีเพำะปลูกอ้อย 

(Attribute data) พัฒนำระบบวินิจฉัยและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร

ไร่ของเกษตรกรต้นแบบรองรับแผนท่ีเพำะปลูกอ้อย (Attribute data) และพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรไร่อ้อยรองรับกำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

ผลงานในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 แล้ว โดยได้

ด้ำเนินกำรศึกษำ ส้ำรวจ และจัดท้ำข้อมูลพื นท่ีปลูกอ้อยของเกษตรกรต้นแบบ 

และจัดท้ำแผนท่ีเพำะปลูกอ้อย (Spatial data ) ของเกษตรกรต้นแบบ

    5.4) โครงกำรสร้ำงอัจฉริยภำพนักวิจัยด้ำนอ้อย น ้ำตำลทรำย ร้อยละ 100 ร้อยละ 15  ร้อยละ 50 333.33 1,895,000    278,565       928,550        333.3   ผลการด าเนินงาน

และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกอ้อยและน ้ำตำลทรำย   - ด้ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร สอน. ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีกำรวิจัยด้ำนอ้อย ด้ำนน ้ำตำล

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 1,857,100 บำท) ทรำย และด้ำนผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกอ้อยและน ้ำตำลทรำย จ้ำนวน 15 รำย 

ให้ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมหลักสูตรกำรพัฒนำอัจฉริยภำพของนักวิจัยด้ำนอ้อย 

ด้ำนน ้ำตำลทรำย และด้ำนผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกอ้อยและน ้ำตำลทรำย

ผลงานในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยงวดท่ี 2 แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

ดังนี  1) ศึกษำทิศทำงและแนวโน้มควำมต้องกำรองค์ควำมรู้ท่ีจ้ำเป็นของนักวิจัย

ด้ำนอ้อย ด้ำนน ้ำตำลทรำย ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

2) จัดท้ำหลักสูตรกำรพัฒนำฯ 3) ฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนอ้อยของ สอน.ในหลักสูตร

กำรบริหำรจัดกำรไร่อ้อยแบบเกษตรแปลงใหญ่และหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร

รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ และรถตัดอ้อย  4) ฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนน ้ำตำลทรำย

ของ สอน. ในหลักสูตรกระบวนกำรแปรรูปน ้ำตำลทรำยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และหลักสูตร

กระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำยแบบ Milling Process และแบบ Diffusion 

4) ฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกอ้อยและน ้ำตำลทรำยของ สอน. 

ในหลักสูตรเทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวล และหลักสูตร

เทคโนโลยีกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลและน ้ำอ้อย
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    5.5) โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำด้ำนอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 15  ร้อยละ 50 333.33 27,055,000   3,977,085     13,256,950    333.3   ผลการด าเนินงาน

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 26,513,900 บำท)   - ด้ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนอ้อย

และเคร่ืองจักรกลเกษตรให้กับเกษตรกรชำวไร่อ้อย จ้ำนวน 7 เร่ือง 1) กำรทดสอบ

และคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่ท่ีเหมำะสมกับแต่ละชนิดดินในทั ง 4 ภำค

2) กำรพัฒนำวิธีกำรทดสอบควำมต้ำนทำนของอ้อยต่อกำรเกิดโรค 

3) กำรประยุกต์ใช้กำรตรวจวัดทำงสรีรวิทยำเพ่ือสนับสนุนกำรทดสอบและพัฒนำ

พันธ์ุอ้อยในสภำพพื นท่ีแห้งแล้ง 4) กำรประยุกต์ใช้แบบจ้ำลองกำรเจริญเติบโตพืช 

DSSAT ท้ำนำยผลผลิตอ้อยในสภำพต่ำงๆ 5) กำรประยุกต์ใช้เคร่ืองจักรกลกำร

เกษตรในกำรก้ำจัดวัชพืชในระบบกำรปลูกอ้อยข้ำมแล้ง 6) กำรศึกษำกำรดูดใช้ธำตุ

อำหำรหลักในอ้อยท่ีปลูกในดินทรำยและร่วนเหนียวในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือน้ำไปประยุกต์ใช้แบบจ้ำลอง WaNulCAS 7) กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

โรคและแมลงศัตรูอ้อยของ ศอภ.3 และห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดินของ ศอภ.4 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025

ผลงานในรอบ 6 เดือน ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2แล้ว โดยได้ด้ำเนินกำร

ดังนี  1) สรุปผลกำรด้ำเนินงำนของแปลงทดลองในอ้อยตอ 1 ประกอบด้วย 

แปลงทดสอบพันธ์ุอ้อย จ้ำนวน 14 แปลง แปลงสำธิตพันธ์ุอ้อย จ้ำนวน 10 แปลง 

และแปลงคัดเลือกพันธ์ุอ้อยในขั นท่ี 3 จ้ำนวน 6 แปลง ซ่ึงเป็นงำนต่อเน่ืองจำก

ปีเพำะปลูก 2559/2560 2) รวบรวมข้อมูลโรคของอ้อยท่ีมีควำมส้ำคัญในประเทศ

ไทยและภำยนอกประเทศ และทดสอบควำมต้ำนทำนต่อกำรเกิดโรคอ้อยท่ีส้ำคัญ 

จ้ำนวน 2 โรค 3) กำรเก็บเก่ียวและเจียนตออ้อยของเช่ือพันธุกรรมอ้อย 

ท่ีจะใช้ศึกษำลักษณะทำงสรีรวิทยำท่ีเก่ียวข้องกับกำรทนแล้ง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

100 โคลนพันธ์ุ 4) รวบรวมข้อมูลดิน ฟ้ำอำกำศ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้ำนวน 10 สถำนท่ี และข้อมูลกำรใช้พันธ์ุอ้อยเพ่ือก้ำหนดพันธ์ุท่ีจะน้ำมำใช้ท้ำนำย

โดยใช้แบบจ้ำลอง DSSAT 5) จัดท้ำไฟล์เพ่ือใช้ในแบบจ้ำลองกำรเจริญเติบโตของ

อ้อยตอในโปรแกรม DSSAT จ้ำนวน 1 ไฟล์ และท้ำนำยผลผลิตอ้อยตอในสภำพ

กำรให้น ้ำแบบต่ำงๆ ในพื นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำนวน 10 สถำนท่ี 

6) ด้ำเนินกำรเปรียบเทียบวิธีกำรควบคุมวัชพืชในอ้อยตอ1 โดยใช้เคร่ืองจักรกล
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กำรเกษตรจ้ำนวน 1 แปลง 7) รวบรวมข้อมูลกำรดูดใช้ธำตุอำหำรไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของอ้อยปลูกทุกๆ 2 เดือนในดินทรำยและดินร่วน

เหนียวในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 8) เก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือวิเครำะห์หำ

คุณสมบัติทำงเคมีและกำยภำพ รวมทั งมวลชีวภำพจุลินทรีย์ จ้ำนวน 8 แปลงย่อย 

9) ทบทวนแผนกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดินของ ศอภ.4 เพ่ือก้ำหนด

แนวทำงกำรขอกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 10) ทบทวนแผนกำรพัฒนำ

ห้องปฏิบัติกำรโรคอ้อยและแมลงศัตรูอ้อยของ ศอภ.3 เพ่ือก้ำหนดแนวทำงกำร

ขอกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025

    5.6) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรลดต้นทุนกำรปลูกอ้อย 14,436,000   4,563,842     3,990,511     87.44   

ด้วยองค์ควำมรู้

       5.6.1) กำรส่งเสริมกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินเพ่ือผลผลิตอ้อย 1,450 

ตัวอย่ำง

600 1,144 190.67 3,986,000    1,313,132     1,287,593     98.06   ผลการด าเนินงาน

โดยกำรวิเครำะห์คุณภำพของดิน ตัวอย่ำง ตัวอย่ำง ตัวอย่ำง    - พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดินให้เป็นศูนย์กลำงในกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง

ดินส้ำหรับเกษตรกรชำวไร่อ้อย และวิเครำะห์ตัวอย่ำงดินให้กับชำวไร่อ้อยในพื นท่ี

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก จ้ำนวน 1,450 ตัวอย่ำง

ผลงานในรอบ 6 เดือน วิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ้ำนวน 1,144 ตัวอย่ำง

       5.6.2) ศูนย์กำรเรียนรู้และกลุ่มกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำด้ำนอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 2,200,000    633,492       571,658        90.24   ผลการด าเนินงาน

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 1,802,900 บำท)    - กำรจัดท้ำแปลงสำธิตกำรปลูกอ้อย กำรเพำะเลี ยงและขยำยแมลงศัตรูธรรมชำติ 

กำรออกเย่ียมเยียนติดตำม และให้ค้ำแนะน้ำสมำชิกของศูนย์กำรเรียนรู้ 

       5.6.3) กำรจัดท้ำต้นทุนกำรผลิตอ้อย 1,250               -                 -   -       1,000,000    -              -              -      ผลการด าเนินงาน

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 763,455 บำท) ตัวอย่ำง    - กำรส้ำรวจต้นทุนกำรผลิตอ้อยในพื นท่ีปลูกอ้อยภำคเหนือ ภำคกลำง 

ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำนวน  1,250 ตัวอย่ำง 

ซ่ึงจะด้ำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 2561

       5.6.4) กำรจัดท้ำส่ือและเอกสำรเพ่ือเผยแพร่ปี 2561 ร้อยละ 100               -                 -   -       500,000                      -                   -   -      ผลการด าเนินงาน

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 483,350 บำท)    - กำรจัดท้ำแผ่นพับ ซีดี ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กับชำวไร่อ้อยในเร่ือง

กำรผลิตอ้อย ซ่ึงจะด้ำเนินกำรเดือนมิถุนำยน 2561
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

       5.6.5) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อยปี 2561 ร้อยละ 100               -                 -   -       500,000                      -                   -   -      ผลการด าเนินงาน

(ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 354,000 บำท)    - กำรอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อยให้กับชำวไร่อ้อย 

ซ่ึงจะด้ำเนินกำรเดือนมิถุนำยน 2561

       5.6.6) กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 100 2,000,000    782,165       798,354        102.07 ผลการด าเนินงาน

น ้ำตำลทรำยตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025    - กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ ของ ศอภ.1-4 ให้เตรียมควำมพร้อมจะย่ืนขอขยำย

ขอบข่ำยกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 และจัดอบรมให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำท่ี

ของ สอน. เร่ืองกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำตำลทรำยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 

ซ่ึงจะด้ำเนินกำรอบรมในช่วงไตรมำสท่ี 3-4

       5.6.7) ห้องปฏิบัติกำรกลำงเพ่ือกำรทดสอบด้ำนโรค 1,100 350 265 75.71 1,700,000    1,018,000     515,855        50.67   ผลการด าเนินงาน

และแมลงศัตรูอ้อย ตัวอย่ำง ตัวอย่ำง ตัวอย่ำง   - กำรทดสอบด้ำนโรคและแมลงศัตรูอ้อยให้กับชำวไร่อ้อย จ้ำนวน 1,100 ตัวอย่ำง

ผลงานในรอบ 6 เดือน ทดสอบ จ้ำนวน 265 ตัวอย่ำง ผลกำรทดสอบไม่เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยท่ีก้ำหนดไว้ เน่ืองจำกในขั นตอนกำรท้ำ PCR เกิดปัญหำ 

contaminate (ปนเป้ือน) จึงไม่สำมำรถออกผลกำรทดสอบได้ 

       5.6.8) กำรปฏิบัติกำรวิเครำะห์กำรสะสมปริมำณน ้ำตำล ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 550,000       169,380       169,379        100     ผลการด าเนินงาน

แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยปลูก และอ้อยตอพันธ์ุส่งเสริม    - ท้ำกำรศึกษำกำรสะสมน ้ำตำล แป้ง และไฟเบอร์ ในแต่ละระยะกำรเจริญเติบโต

ของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม และประมำณกำรช่วงอำยุท่ีเหมำะสมของอ้อยพันธ์ุส่งเสริมใน

กำรเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้คุณภำพผลผลิตสูงสุด 

       5.6.9) กำรพัฒนำวิธีกำรเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยเพ่ือเพ่ิม ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 30 2,000,000    647,673       647,671.52    100     ผลการด าเนินงาน

ผลผลิตน ้ำตำลต่อไร่ให้สูงขึ น   - ด้ำเนินกำรพัฒนำวิธีกำรเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยให้เกษตรกรชำวไร่อ้อยสำมำรถ

น้ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ ศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับ

จำกวิธีกำรเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยและผลกระทบท่ีอำจจะมีต่อกำรเจริญเติบโต

ของพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีปลูกอยู่บริเวณใกล้เคียง และถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรวิธีเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้รับทรำบ

และสำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้ 

158



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

ทั งปี
แผน/ผล  6 เดือน

    5.7) อนุรักษ์พันธ์พันธ์ุกรรมและวิจัยพันธ์ุพืช : อ้อยพันธ์ุพืช 4,400,000    1,354,238     1,107,538     81.78   

: อ้อย (อันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี) และกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพอ้อยปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

        5.7.1) กำรจัดตั งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 100 2,200,000    359,962       371,107        103.10 ผลการด าเนินงาน

พันธ์ุพืชอ้อย     - ด้ำเนินกำรอนุรักษ์พันธ์ุอ้อย(รวมรวบพันธ์ุอ้อย) จัดท้ำฐำนข้อมูล

พันธุกรรมพืชเพ่ือบันทึกข้อมูลพันธุกรรมพืชของอ้อยและข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้

ด้ำเนินกำรตำมกรอบกิจกรรมกำรด้ำเนินงำนของ อพ.สธ.

        5.7.2) กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 30 2,200,000    994,276       736,431        74       ผลการด าเนินงาน

และคุณภำพอ้อย   (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 1,818,795 บำท) จัดสรร    - กำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุอ้อยให้เหมำะสมกับท้องถ่ินชุด CSB 08 - CSB 15 

    5.8) โครงกำรสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับอุตสำหกรรม ร้อยละ 100               -                 -   -       2,603,500    -              -              -      ผลการด าเนินงาน

อ้อยและน ้ำตำลทรำย (ใช้ด้ำเนินกำรทั งปี 2,450,000 บำท)    - ในปี 2561 ด้ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับ

อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำร

ด้ำเนินงำนของ สอน. ในเชิงรุก สำมำรถส่ือสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบข้อมูล

ถูกต้อง ฉับไว ทันเหตุกำรณ์ อีกทั งเพ่ือส่งเสริมให้ชำวไร่อ้อย โรงงำนน ้ำตำล 

ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของ สอน. และประชำชนผู้สนใจท่ัวไป เกิดจิตส้ำนึกด้ำน

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีทัศนคติท่ีดีกับอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย และ

มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดจ้ำงท่ีปรึกษำฯ ด้ำเนินกำร 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ในรอบ 6 เดือน อยู่ในระหว่ำงด้ำเนินงำนงวดท่ี 1 

ซ่ึงจะครบก้ำหนดตรวจรับงำนงวดท่ี 1 เดือนมิถุนำยน 2561 และสิ นสุดโครงกำร

ตำมสัญญำในเดือนธันวำคม 2561
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม



ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 2 2 (1) 1 1.4 P  - 4,202,500      2,897,200      268,885         9.28       

2. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 2 2 (1) 1 1.4 P  - 618,915,000   155,841,000   -                -         

3. โครงการด าเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 2 (14) 1 1.4 P  - 36,593,600     23,597,400     20,726,448     87.83      

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 2 (14) 1 1.4 P  - 6,790,900      5,411,400      4,325,437       79.93      

5. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 2 2 (14) 1 1.4 P  - 1,783,600      1,199,600      688,039         57.36      

    สู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

6. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 2 2 (14) 1 1.4 P  - 1,063,100      531,500         106,309         20.00      

    ในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค

7. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพ่ือการพัฒนา 2 2 (18) 1 1.4 P  - 3,817,400      1,859,700      1,194,430       64.23      

    อุตสาหกรรม

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2 2 (18) 4 4.3 P  - 2,357,700      1,304,300      1,257,880       96.44      

รวมท้ังส้ิน 675,523,800  192,642,100  28,567,428    14.83     

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ     6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

     ในการแข่งขัน ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพ้ืนฐำน   แผนงำนยุทธศำสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพ 86 4,202,500      2,897,200      268,885       9.28    ผลการด าเนินงาน

    ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 1. จัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นต่อร่ำงมำตรฐำนฯ 6 เร่ือง จ ำนวน 2 คร้ัง

    1.1) จัดท ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเก่ียวกับ 10 เร่ือง  - เร่ือง  - เร่ือง  - 2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ได้รับกำรฝึกอบรม

เคร่ืองมือแพทย์ ให้ควำมรู้ เร่ืองมำตรฐำนฯ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนฯ 

    1.2) ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร 10 กิจกำร 10 กิจกำร 10 กิจกำร 100 ณ สถำนประกอบกำร คร้ังท่ี 1 จ ำนวน 10 กิจกำร

ณ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 3 คร้ัง  /50 คน  /50 คน  /97 คน 3. บุคลำกรในกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ือง 

    1.3) พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 10 สถำนประกอบ
กำร 10 สถำนประกอบ
กำร 10 สถำนประกอบ
กำร 100 มอก.เคร่ืองมือแพทย์และระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอุตสำหกรรม
/50 คน /50 คน /83 คน เคร่ืองมือแพทย์ (ISO 13485 : 2016) จ ำนวน 180 คน

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

งบลงทุน

2. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 618,915,000   155,841,000   -             -     ผลกำรด ำเนินงำน

   2.1) ระยะท่ี 1 : ส่วนทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน UN R 117 2 รำยกำร  -  -  - 145,000,000    -                -              #DIV/0!   - ระยะท่ี 1 : ส่วนทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน UN R117

        1) งำนปรับพ้ืนท่ี     1. ปรับพ้ืนท่ีในเฟส 1 ส่วนทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน R117 ด ำเนินกำร

        2) งำนก่อสร้ำงสนำมทดสอบ ปรับพ้ืนท่ีแล้วเสร็จ เม่ือเดือนตุลำคม 2560

        3) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงสนำมทดสอบ     2. กำรก่อสร้ำงและควบคุมกำรก่อสร้ำงสนำมทดสอบ R117 ลงนำม

        4) กำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้อมห้องปฏิบัติกำรและ สัญญำจ้ำง เม่ือวันท่ี 29 มีนำคม 2561

ระบบสำธำรณูปโภค     3. อยู่ระหว่ำงกำรจัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน UN R117


        5) งำนควบคุมก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้อม จ ำนวน  2 ชุดเคร่ืองมือทดสอบ ได้แก่

ห้องปฏิบัติกำรและสำธำรณูปโภค        3.1) ชุดเคร่ืองมือทดสอบควำมต้ำนทำนกำรหมุน  พิจำณำผลกำร


        6) กำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองมือทดสอบ จ ำนวน 2 รำยกำร ประกวดรำคำวันท่ี 4 เมษำยน 2561

       3.2) ชุดเคร่ืองมือทดสอบมลพิษทำงเสียงขณะหมุนและกำรยึดเกำะ

ถนนบนพ้ืนผิวเปียก ข้ึนร่ำง TOR รอบท่ี 1 มีผู้วิจำรณ์ และอยู่ระหว่ำง

ขออนุมัติข้ึนร่ำง TOR รอบท่ี 2

   2.2) จัดต้ังศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อ ระยะท่ี 1 1 ศูนย์  -  -  - 473,915,000    155,841,000   -        - ระยะท่ี 2 : ส่วนทดสอบยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

และระยะท่ี 2 และแบบก่อสร้ำง     1. ปรับพ้ืนท่ีเฟส 2 ทดสอบยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์พิจำรณำผล

สนำมทดสอบ กำรประกวดรำคำแล้ว

5 สนำม     2. งำนออกแบบก่อสร้ำงสนำมทดสอบ 5 สนำม  ก ำหนดย่ืนข้อเสนอ

ภำยในวันท่ี 9 เมษำยน 2561

162



หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ     6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

     ในการแข่งขัน ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพ้ืนฐำน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

3. โครงการด าเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 89.86 36,593,600   23,597,400   20,726,448   87.83      ผลการด าเนินงาน

    3.1 ก ำหนด มผช. 25 เร่ือง  -  -  - 3.1 จัดท ำร่ำง มผช. จ ำนวน 37 เร่ือง

    3.2 ให้กำรรับรอง มผช. 2,100 ผลิตภัณฑ์ 720 ผลิตภัณฑ์ 1,450 ผลิตภัณฑ์ 201.39 3.2 ให้กำรรับรอง มผช. จ ำนวน 1,450 ผลิตภัณฑ์

    3.3 ติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรอง มผช. 1,000 ผลิตภัณฑ์ 560 ผลิตภัณฑ์ 676 ผลิตภัณฑ์ 120.71 3.3 ตรวจติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรองจ ำนวน 676 ผลิตภัณฑ์

    3.4 พัฒนำผู้ผลิตชุมชน 2,000 รำย 1,600 รำย 2,313 รำย 144.56 3.4 พัฒนำผู้ผลิตชุมชน จ ำนวน 2,313 รำย

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจ 95.77 6,790,900    5,411,400    4,325,437    79.93      ผลการด าเนินงาน

    และสังคม    - ผู้ประกอบกำร (องค์กร) ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำร' มำตรฐำน 

    4.1 ฝึกอบรม/สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรมำตรฐำนเพ่ือยกระดับ 500 คน 400 คน 791 คน 197.75 จ ำนวน 13 หน่วยงำน

บุคลำกรภำคกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกล    - บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 

    4.2 จัดสัมมนำให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ 320 คน 240 คน 198 คน 82.50 จ ำนวน 4,264 คน

ในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ (มอก.) แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำย

    4.3 จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่มำตรฐำน 600 คน 600 คน 594 คน 99.00

สู่ภำคกำรศึกษำ

    4.4 จัดสัมมนำให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนแก่บุคลำกรส่วนท้องถ่ิน 200 คน 200 คน 250 คน 125.00

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล  6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

    4.5 จัดท ำส่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำน 2,380 คน 1,130 คน 2,357 คน 208.58

    4.6 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม SMEs และ 10 กิจกำร/ 10 กิจกำร/ 13 กิจกำร/ 130.00

อุตสำหกรรมท่ัวไปให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ท่ีก ำหนด 50 คน 50 คน 74 คน

 กิจกำรละไม่น้อยกว่ำ 3 คร้ัง

5. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 93.00 1,783,600    1,199,600    688,039       57.36      ผลการด าเนินงาน

    ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)    - ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเศรษฐกิจ

   5.1 สัมมนำเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและผลักดันแนวทำงเศรษฐกิจ 200 คน 200 คน 333 คน 166.50 พอเพียง จ ำนวน 10 หน่วยงำน

พอเพียง มอก.9999 สู่ภำคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกำรองค์กร    - บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเศรษฐกิจ

ภำคเอกชนและส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง พอเพียง  จ ำนวน 537 คน

   5.2 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม เพ่ือกำร 10 หน่วยงำน 10 หน่วยงำน 10 หน่วยงำน 100

พัฒนำองค์กร 100 คน 100 คน 204 คน

   5.3 ตรวจเย่ียมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรน ำ มอก.9999 ไป 10 หน่วยงำน 10 หน่วยงำน -  -

ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพ่ือน ำข้อมูลมำพัฒนำมำตรฐำน มอก.9999 

และจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำ มอก.9999 เพ่ือเผยแพร่

6. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่างมาตรฐาน  -  -  - 1,063,100    531,500       106,309       20.00      ผลการด าเนินงาน

   เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค 3 เร่ือง 1. ลงนำมสัญญำจ้ำงสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่ง'ประเทศไทย

   6.1 จัดจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือจัดท ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เหล็ก     จัดท ำร่ำงมำตรฐำน 3 เร่ือง

   6.2 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 1 : แผนกำรด ำเนินงำนกำรก ำหนด 2. ท่ีปรึกษำส่งมอบแผนกำรด ำเนินงำน และองค์ประกอบผู้จัดท ำร่ำง

มำตรฐำนและองค์ประกอบของคณะผู้จัดท ำร่ำงมำตรฐำน

   6.3 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 2 :ร่ำงมำตรฐำนพร้อมรำยงำน

กำรประชุม

   6.4 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 3 : สรุปพิจำรณำร่ำงมำตรฐำน

สรุปเปรียบเทียบแก้ไขมำตรฐำน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ     6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

     ในการแข่งขัน ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.18 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

7. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน 85.00 3,817,400    1,859,700    1,194,430    64.23      ผลการด าเนินงาน

   (Accreditation) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 1. ฝึกอบรมให้ผู้ประเมินตำม มอก.17025 จ ำนวน 2 คร้ัง ผู้เข้ำร่วม 863 คน

   7.1 พัฒนำบุคลำกรในฐำนะผู้ประเมินและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และ 625 คน  - 863 คน -  2. ตรวจประเมินด้ำนกำรมำตรฐำน 270 คร้ัง

พัฒนำระบบกำรรับรองระบบงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์สำกล

   7.2 ตรวจประเมินงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 400 คร้ัง 212 คร้ัง 270 คร้ัง 127.36

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ     6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

     ในการแข่งขัน ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.18 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 65.67 2,357,700    1,304,300    1,257,880    96.44      ผลการด าเนินงาน

   8.1 พัฒนำสมรรถนะ ควำมรู้และทักษะ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 100 คน 50 คน 451 คน 902.00 1) พัฒนำสมรรถนะ ควำมรู้ และทักษะข้ำรำชกำร สมอ.จ ำนวน 2 คร้ัง

ควำมเข้ำใจ เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติงำน     ผู้เข้ำร่วม 451 คน

ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 2) บุคลำกร สมอ.สำยงำนหลักได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ จ ำนวน 51 คน

   8.2 พัฒนำข้ำรำชกำรสำยงำนหลักด้ำนกำรมำตรฐำน เพ่ือสร้ำง 235 คน 145 คน 51 คน 35.17  3) บุคลำกรฝึกอบรม/ศึกษำ/ดูงำน และสัมมนำภำยนอก จ ำนวน 26 คน

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้เกิดประสิทธิภำพแก่ข้ำรำชกำรสำยงำนหลัก

ทุกระดับ    

   8.3 บุคคลกรได้รับกำรฝึกอบรม/ศึกษำ/ดูงำนและสัมมนำ 15 คน 9 คน 26 คน 288.89

ภำยนอก

แผน/ผล  6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31  มีนาคม 2561)

  5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล  6 เดือน

ท้ังปี

166



ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วย 2 2 (1) 1 1.2  -
P

5,000,000         3,000,000     1,750,000        58.33   

    เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

2. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (1) 1 1.2  - P 11,865,000       7,119,000     4,152,750        58.33   

    และผลิตภาพการผลิต

3. โครงการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2  - P 8,380,000         5,028,000     2,933,000        58.33   

    ยานยนต์ (Skill Certification System for Automotive Industry)

4. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 (1) 1 1.2  - P 7,000,000         4,200,000     2,450,000        58.33   

5. โครงการเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2 2 (1) 1 1.2  - P 10,000,000       6,000,000     3,500,000        58.33   

    ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต

6. โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก 2 2 (1) 1 1.2 P  - 24,871,000       14,922,600    8,704,850        58.33   

   (Authentic Thai Food For the World)

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในสถานประกอบการตามแนวทาง 2 2 (1) 1 1.2 P  - 5,865,000         3,519,000     2,052,750        58.33   

   ปฏิบัติท่ีดีด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ

8. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากาก 2 2 (1) 1 1.2  - P 4,350,000         2,610,000     1,522,500        58.33   

   ของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์

9. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพ 2 2 (1) 1 1.2  - P 4,865,000         2,919,000     1,702,750        58.33   

    และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

10. โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 2 (1) 2 2.2  - P 17,435,000       8,159,580     8,159,580        100     

     ของอุตสาหกรรมศักยภาพ

11. โครงการจัดท าระบบเช่ือมโยงเครือข่ายภาคการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 2 2 (1) 2 2.2 P  - 6,477,500         3,212,300     1,853,250        57.69   

     (Smart Production Network)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 6 เดือน
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ยุทธ์ฯ

 20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ

 อก.

กลยุทธ์

 อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

12. โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 2 2 (1) 2 2.2 P  - 24,790,000       7,137,000     7,137,000        100     

     (Potential Industrial Intelligence Unit: PIIU)

13. โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 2 2 (14) 2 2.2  - P 16,900,000       5,845,000     5,845,000        100     

     ของอุตสาหกรรม

14. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ 2 2 (14) 2 2.5 P  - 3,870,000         2,280,000     2,280,000        100     

     ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

15. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2 2 (14) 2 2.2 P  - 24,202,500       14,985,440    14,482,940      96.65   

16. โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับโครงสร้าง 2 2 (18) 2 2.2 P  - 3,000,000         1,800,000     1,800,000        100     

     อุตสาหกรรมใหม่ (ระยะท่ี 2)

รวมท้ังส้ิน 178,871,000     92,736,920   70,326,370     75.83  
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                        2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  ผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                    2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ 1. ยกระดับความสามารถของ 100     5,000,000 3,000,000   1,750,000 58.33   ผลการด าเนินงาน

    อุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล สถานประกอบการในการ 1. เข้าให้ค าปรึกษา 9 Mandays


    ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม 2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100

    1.1 เข้าให้ค าปรึกษา ดิจิทัล 20 โรงงาน  5 Mandays 9 Mandays 3. ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ได้ร้อยละ 20

    1.2 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 2. ยกระดับบุคลากร จ านวน 60 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

    1.3 ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ 3. สร้างนวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

2. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของ  - การสร้างท่ีปรึกษา/วิทยากร  3 ชุด /คัดเลือก  3 ชุด /คัดเลือก 100    11,865,000 7,119,000   4,152,750 58.33   ผลการด าเนินงาน

    ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ด้านมาตรฐานการจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน 3 ชุด และมีการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร

    ผลิตภาพการผลิต 2 เดือน 2 เดือน และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 2 เดือน

    - จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน และมีการประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

แผน/ผล 6 เดือน

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

3. โครงการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรอง  - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 100.00 8,380,000    5,028,000      2,933,000 58.33   ผลการด าเนินงาน

    ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เร่ืองการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากร 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 คร้ัง


    (Skill Certification System for Automotive ด้วยระบบรับรองความสามารถ 2. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

    Industry) บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในแต่ละหลักสูตร 133 คน

    3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 คร้ัง จ านวน  200 คน 3 คร้ัง 4 คร้ัง 133.00 3. พัฒนาบุคคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 1 จ านวน 41 คน

    3.2 รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติ 200 คน 133 คน 66.50

เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร 200 คน

    3.3 พัฒนาบุคคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 1 40 คน 41 คน 102.50

4. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขา ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 250 คน 414 คน 165.50 7,000,000    4,200,000      2,450,000 58.33   ผลการด าเนินงาน

    อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เร่ืองการเพ่ิมผลิตภาพ 1. ฝึกอบรมนักพัฒนา Smart Electronics จ านวน 48 คน

    4.1 ฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมท างาน แรงงานอุตสาหกรรมสาขา 50 คน 50 คน 2. ฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมท างานในภาคอุตสาหกรรม

ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน

    4.2 ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 200 คน 316 คน 3. ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ 1,500 คน 316 คน

5. โครงการเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพ้ืนท่ี 1. ยกระดับความสามารถของ 100.00 10,000,000   6,000,000      3,500,000 58.33   ผลการด าเนินงาน

   ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ สถานประกอบการในการน า 1. เข้าให้ค าปรึกษา 27 Mandays



   หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลการ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือท าการวิจัย

   5.1 เข้าให้ค าปรึกษา 10 Mandays ผลิต ไปใช้ในกระบวนการผลิต  10 Mandays  27 Mandays เชิงประยุกต์ 5 เร่ือง พร้อมท้ังด าเนินการวิจัยร่วมกับบุคลากรของ

   5.2 ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกสถานประกอบการ 2. วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 สถานประกอบการ ร้อยละ 10

เพ่ือท าการวิจัยเชิงประยุกต์ 5 เร่ือง พร้อมท้ังด าเนินการ เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ 3. จัดท าแผนงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเปิดรับสมัคร

วิจัยร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ ร้อยละ 10 และดิจิทัลการผลิต บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100

   5.3 จัดท าแผนงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัล

การผลิตให้แก่บุคลากร

ในอุตสาหกรรมการผลิต
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6. โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรม 1. ส ารวจความต้องการในการ 90.83 24,871,000   14,922,600    8,704,850 58.33   ผลการด าเนินงาน

    อาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food ก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือจัดท า 1. ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือจัดท ามาตรฐาน

    For the World) มาตรฐาน    2 คร้ัง

    6.1 ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทย 2. การให้ค าปรึกษา และพัฒนา 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 2. รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร 40 สถานประกอบการ

เพ่ือจัดท ามาตรฐาน ผู้ประกอบการในการผลิตอาหาร 3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย ร้อยละ 25.04

    6.2 รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร ให้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 40 29 72.50

สถานประกอบการ สถานประกอบการ

    6.3 การจัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย ร้อยละ 25.04 ร้อยละ 25.04 100

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการใน 1. สถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 95 5,865,000    3,519,000      2,052,750 58.33   ผลการด าเนินงาน

    สถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้วยระบบ โครงการ มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 1. ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือ

    การวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถานประกอบการ ร้อยละ 100


    7.1 ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือ2. มีระบบการประเมินการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2. ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

ในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถานประกอบการ บริหารการจัดการของ โครงการ 9 โครงการ


    7.2 ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถาน สถานประกอบการพลาสติก 10 โครงการ 9 โครงการ 90

ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

8. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วย พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 100 4,350,000    2,610,000      1,522,500 58.33   ผลการด าเนินงาน

    เทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากากของเสียอุตสาหกรรม ของเสียเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ 1. การศึกษา รวบรวม และคัดเลือกของเสียเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ

    กลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน  2 ชนิด ท่ีจะน ามากลับมาใช้ใหม่ แต่ยังไม่ได้มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์

    8.1 การศึกษา รวบรวม และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย 10 ชนิด 10 ชนิด พร้อมท้ังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีรีไซเคิล โดยอาศัยข้อมูล

ท่ีมีศักยภาพท่ีจะน ามากลับมาใช้ใหม่ประโยชน์ พร้อมท้ัง ท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังจากในและต่างประเทศ 10 ชนิด


ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีรีไซเคิล โดยอาศัย 2. ศึกษาเทคโนโลยีชนิด A 
ร้อยละ 20

ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังจากในและต่างประเทศ 10 ชนิด

    8.2 ศึกษาเทคโนโลยีชนิด A ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
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9. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 100 4,865,000    2,919,000      1,702,750 58.33   ผลการด าเนินงาน

    ภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลโครงการ

    การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564     1.1 รวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนเสีย และประชุมกลุ่มย่อย

   9.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลโครงการ1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ใน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 2 คร้ัง


        (1) รวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนเสีย และประชุม การก ากับดูแลโครงการ  2 คร้ัง  2 คร้ัง     1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 100



กลุ่มย่อย เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น     1.3 จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงวิธีการใช้งาน 1 คร้ัง

        (2) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2. ประเมินผลส าเร็จในภาพรวม

        (3) จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงวิธีการใช้งาน 1 คร้ัง 1 คร้ัง     2.1 พัฒนากรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด ร้อยละ 100


   9.2 ประเมินผลส าเร็จในภาพรวม 2. ประเมินผลส าเร็จในภาพรวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 3. ประเมินระดับผลิตภาพขององค์กร

       - พัฒนากรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด    3.1 ออกแบบเคร่ืองมือและวีการเก็บข้อมูล ร้อยละ 100


   9.3  ประเมินระดับผลิตภาพขององค์กร 3. ประเมินระดับผลิตภาพ    3.2 พัฒนาระบบน าเข้าประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ร้อยละ 30

        (1) ออกแบบเคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูล ขององค์กร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

        (2) พัฒนาระบบน าเข้าประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

10. โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน 100 17,435,000   8,159,580   8,159,580   100     ผลการด าเนินงาน

     ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ    - ด าเนินการลงนามสัญญาจ้าง วงเงิน 15,691,500 บาท โดยปัจจุบัน

    - รวบรวมขอมูล โดยสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 20 หน่วยงาน 20 20 100 อยู่ระหว่างดารขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดท่ี 2 ร้อยละ 25 ของวงเงิน

    - ส ารวจข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามดัชนีวัดความ 300 โรงงาน เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) หักเงินประกัน

สามารถในการแข่งขันจากโรงงาน - - - ผลงานร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อย

    - ส ารวจข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามดัชนีผู้จัดการ 270 โรงงาน 180 180 100 บาทถ้วน) คิดเป็นยอดรับเงินสุทธิ 712,500 บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหม่ืน

ฝ่ายจัดซ้ือจากโรงงาน สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเง่ือนไขการจ่ายเงินในสัญญาจ้างฯ ให้กับ

    - จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น 2 คร้ัง 1 2 200 มูลนิธิ สวค. เม่ือ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561

    - จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน 1 คร้ัง - - -

    - ศึกษาและทบทวนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับดัชนีวัดความ 100% 100 200 200

สามารถในการแข่งขัน และอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดจน

ข้อมูลประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง

   - ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน และอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
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   - วิเคราะห์ประมวลผลและจัดท ารายงานความสามารถในการ 6 อุตสาหกรรม - - -

แข่งขัน 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ประมวลผล 5 อุตสาหกรรม - - -

และรายงานผลข้อมูล

    - รวบรวมขอมูล สัมภาษณ์เชิงลึกโรงงาน 15 โรงงาน 15 15 100

    - คัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 5 อุตสาหกรรม 5 5 100

5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

11. โครงการจัดท าระบบเช่ือมโยงเครือข่ายภาคการผลิต 44.44 6,477,500    3,212,300      1,853,250 57.69   ผลการด าเนินงาน

     ส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Smart Production    - ด าเนินการลงนามสัญญาจ้าง วงเงิน 6,177,500 บาท

      Network)

   - ศึกษาขอมูลเครือขายการผลิตของอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 อุตสาหกรรม 5 5 100

ในภาพรวม

   - ศึกษาขอมูลเครือขายการผลิตของกลุมผลิตภัณฑเปาหมาย 5 อุตสาหกรรม 5 5 100

    - ศึกษาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 อุตสาหกรรม 5 5 100

   - จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น (Focus Group) 5 คร้ัง 5 5 100

เพ่ือระดมความคิดเห็นจาก ผูเช่ียวชาญ

  - มีการจัดประชุมอยางนอย 5 คร้ัง

  - จัดเก็บขอมูลเครือขายการผลิตของผลิตภัณฑเปาหมาย 5 อุตสาหกรรม - - -      

ขอมูลเครือขายการผลิตของผูประกอบการ

   - จัดท าระบบสารสนเทศท่ีจะวิเคราะหขอมูลและแสดง 1 ระบบ 1 - -

เครือข่ายผลิต โดยออกรูปแบบเบ้ืองตนของระบบเช่ือมโยง

เครือขายภาคการผลิต

   - จัดท าระบบสารสนเทศท่ีจะวิเคราะหขอมูลเและแสดง 1 ระบบ - - -

เครือขายการผลิต

   - จัดท าคูมือการใชงานระบบ (Manual) 1 เร่ือง -                               -   -      

   -ฝกอบรมและสาธิตการใชงานระบบ 1 คร้ัง -                               -   -      
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

12. โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31.25 24,790,000   7,137,000      7,137,000 100     ผลการด าเนินงาน

     ส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industrial    - ด าเนินการลงนามสัญญาจ้าง วงเงิน 23,790,000 บาท

      Intelligence Unit: PIIU)

   - ศึกษาและรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ือการ 5 อุตสาหกรรม 5 5 100

วิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบฐานขอมูลส าหรับ

อุตสาหกรรมศักยภาพ

   - ศึกษาและออกแบบระบบฐานขอมูลส าหรับอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม -                 -   -

ศักยภาพ

   - การอบรมเจาหนาท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 หลักสูตร 3 3 100

ใหมีความรูทักษะดานการพัฒนาระบบ Big Data

  จัดท าหลักสูตร และตารางการฝกอบรม

  - แบบจ าลองการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 100% - 20 20

ศักยภาพ โดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

รอยละความส าเร็จ

  - วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ Potential Industrial 1 ระบบ -                 -   -

Intelligence Unit: PIIU ส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 

รวมถึงการน าเขาปรับปรุงขอมูล และพัฒนาเว็บไซต์

  - การจัดท าแผนพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือยกระดับขีด 100% - 10 10

ความ สามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาระบบ Big Data

  - แบบจ าลองการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 100% - 10 10

ศักยภาพ แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร/Big Data

   - การอบรมเจาหนาท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 100% - 10 10

ใหมีความรูทักษะดานการพัฒนาระบบ Big Data

  การฝกอบรม
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.14 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

                    2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

13. โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม มีระบบสารสนเทศทาง 16,900,000    5,845,000    5,845,000 100      ผลการด าเนินงาน

     ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม (GIS) ภูมิศาสตร์ใช้เป็นเคร่ืองมือ    - ด าเนินการลงนามสัญญาจ้าง วงเงิน 16,700,000 บาท โดยมีผล ดังน้ี

     ในการวิเคราะห์ความ ผลผลิต

สามารถในการแข่งขัน 1. ผลการศึกษารวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับประเทศ

ของอุตสาหกรรมของ ภูมิภาค และจังหวัด รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

ประเทศไทยในเชิงพ้ืนท่ี 2. ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมน ารอง จ านวน 5 อุตสาหกรรม

   - ศึกษารวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ 100% 100 100 100 3. ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประเทศภูมิภาค และจังหวัดรวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอการ นักวิชาการ ส าหรับ 5 อุตสาหกรรมน ารอง 

ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ผลลัพธ

   - คัดเลือกอุตสาหกรรมน ารอง 5 อุตสาหกรรม 5 5 100  - เกณฑปจจัยใชในการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม 

   - สัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน 15 คน 15 15 100 เชิงพ้ืนท่ี (Potential Area) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับน าไปใชใน

และนักวิชาการส าหรับอุตสาหกรรมน ารอง การจัดท าแบบจ าลองการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม

   - จัดประชุม/สัมมนาผูเช่ียวชาญดานการพัมนาอุตสาหกรรม 1 คร้ัง - -              - เชิงพ้ืนท่ี

ดานภูมิสารสนเทศ

   - ออกแบบเคร่ืองมือ/จัดท าแบบจ าลอง/ชุดขอมูลแผนท่ี 1 เคร่ืองมือ - update -

ฐานความละเอียดสูง ในการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ี

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

   - จัดท าแบบจ าลองการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน 5

ของอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ี แบบจ าลอง

   - จัดหาชุดขอมูลแผนท่ีฐานความละเอียดสูง 1 ชุด

   - ฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณท่ีเก่ียวของสงมอบ 1 ชุด

ฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณท่ีเก่ียวของ

   - ติดต้ังโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ 100%

ความส าเร็จของงาน

  - รายงาน เอกสาร คูมือ และการจัดฝกอบรมใหแกผูใชงาน 2 คร้ัง

อบรมการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

   - ศึกษาดูงานองคกรท่ีประสบความส าเร็จในการน าระบบ 2 คร้ัง

สารสนเทศภูมิศาสตรมาใชงาน

   - รายงานฉบับสมบูรณ์ 50 ชุด

   - รายงานการวิเคราหศักยะภาพพ้ืนท่ีส าหรับอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม

น ารอง

  - เอกสารออกแบบฐานขอมูลฉบับสมบูรณ์ 50 ชุด

14. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ 31.33 3,870,000      2,280,000    2,280,000 100      ผลการด าเนินงาน

     ป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)    - ด าเนินการลงนามสัญญาจ้าง วงเงิน 3,800,000 บาท โดยมีผล ดังน้ี

   - หารือและปรับปรุงระบบเว็บไซตรวมกับส านักงานเศรษฐกิจ 18 คร้ัง 10.00 17.00 170.00 ผลผลิต 

อุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง  - มีระบบไอทีซ่ึงสามารถชวยอ านวยความสะดวก ใหกับ ผูประกอบการ

   - เก็บขอมูลจากผูใชงาน 1 ระบบ 1.00 1.00 100.00 (ผูผลิตรถยนต หรือผูน าเขารถยนต) รวมท้ัง สามารถรองรับ การท างาน


  สวนงานพัฒนา : พัฒนาระบบ Eco Sticker, การออก ในสวนของการอนุมัติ Eco Sticker ของหนวยงานภาครัฐท่ี เก่ียวของ

ใบอนุญาต สมอ. และเว็บไซต www.car.go.th เปนตน (ไดแก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน 

 - ระบบส าหรับออกใบอนุญาต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร) โดยระบบไอที 

   - พัฒนาและปรับปรุงระบบส าหรับออกใบอนุญาตส านักงาน 1 ระบบ - -              - จะตองมีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเพ่ิม ปริมาณขอมูลของรถยนตท่ี 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จะย่ืนขออนุมัติ Eco Sticker ได

   - ทดสอบและปรับปรุงระบบใหเขากับการใชงานจริง 1 งาน - -              - ผลลัพธ : ประชาชนและผูซ้ือรถยนตสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง

   - จัดการฝกอบรมเจาหนาท่ี ส าหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 1 งาน - -              - และน าขอมูลเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจซ้ือรถได รวมท้ัง ผลตอ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

   - ฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชงาน (User) 1 งาน - -              - อุตสาหกรรมรถยนตในการพัฒนาคุณสมบัติของรถยนตท่ีมีความสะอาด 

   - งานประชาสัมพันธ์ 1 งาน - -              - ประหยัด ปลอดภัย

    - เก็บขอมูลจากผูใชงาน 1 ระบบ 1.00             1.00             100.00 

 สวนงานปรับปรุงระบบงาน : ปรับปรุงระบบ Eco Sticker, 

การออกใบอนุญาต สมอ. และเว็บไซต www.car.go.th เปนตน

 - พัฒนาระบบออกใบอนุญาต สมอ.

  - พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 1 งาน - -              -

    พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต www.car.go.th  : อัพเดท

ขอมูลและฟงกช่ันการใชงานอ่ืนๆ

  - พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต www.car.go.th : เพ่ิมขอมูล 3 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

การเขาใชงานของระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลโดยผาน

ระบบ VPN

  - - พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker ใหใชงาน 1 งาน - -              -

ท้ังการย่ืนรถยนต และการย่ืนแบบ Fast Track,

การอนุมัติปายของแตละหนวยงาน

   - พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลเพ่ิมเติมฟลดและขยาย 1 งาน - -              -

การจัดเก็บขอมูล

   - พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application Eco Sticker 1 งาน - -              -

   - พัฒนาป้าย Eco Sticker ในรูปแบบใหม่ 1 งาน - -              -

   - พัฒนาและปรับระบบกรมศุลกากร 1 งาน - -              -

15. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 70.94 24,202,500    14,985,440  14,482,940  96.65    

     15.1) โครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 44.18 2,380,000      1,904,000        1,904,000 ผลการด าเนินงาน -

อัจฉริยะด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 

(Productivity) 

   - พัฒนาปรับปรุงขอมูลในสวนประกอบเดิม (Existing 1 ระบบ - -              -

Modules) และฐานขอมูลผลิตภาพ (Productivity Database) 

ใหเปนปจจุบัน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    การพัฒนา/ปรับปรุง/ตอยอดโครงสรางของระบบและฐาน

 ขอมูลใหทันสมัย

   - การเพ่ิมเติมองคความรู: จัดท าบทวิเคราะหสถานการณ 3 เร่ือง - -              -

ดานผลิตภาพ (Productivity Outlook)

   - การเพ่ิมเติมองคความรู: การจัดท าแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 3 เร่ือง - 1 33.33

ของกรณีศึกษา (Productivity in Practices)

   - การประชาสัมพันธระบบฐานขอมูล PIU โดยจัดท าจดหมาย 10,000 ฉบับ - 13,598         135.98

ขาวอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ระบบฐานขอมูล PIU

   - การจัดท าคูมือ Productivity ฉบับยอ 100 ชุด - -              -

  -  การจัดอบรมการใชงานระบบ PIU ใหกับเจาหนาท่ี 20 คน - -              -

   - การจัดสัมมนาเผยแพรฐานขอมูล PIU 100 คน - -              -

   - พัฒนาสวนประกอบใหม (New Module) เพ่ิมเติม เชน 1 ระบบ - -              -

ระบบเครือขายขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

(Industry 4.0 Application Hub) 

    - การพัฒนาแบบประเมิน I4.0 Quick Scan 1 แบบประเมิน 1.00 1 100

    - พัฒนาปรับปรุงขอมูลในสวนประกอบเดิม (Existing 10 เคร่ืองมือ - 5 5

Modules) และฐานขอมูลผลิตภาพ (Productivity Database) 

ใหเปนปจจุบัน

    - การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสวน Virtual Community 1 ระบบ - 1 100

    - พัฒนาสวนประกอบใหม (New Module) เพ่ิมเติม เชน 1 ระบบ - 1 100

ระบบเครือขายขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

 (Industry 4.0 Application Hub) 

การพัฒนาระบบแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเพ่ิมผลิตภาพ

 (Webboard)

   - ระบบแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเพ่ิมผลิตภาพการออกแบบ

/พัฒนาโครงสรางของระบบและรูปแบบ การน าเสนอ 1 ระบบ - 1 100
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

     15.2) โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ 88.89 1,880,000      1,128,000    1,128,000    100      ผลการด าเนินงาน -

ด้านมาตราฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

  - ปรับปรุงระบบการแจงเตือนภัย (Warning System) 12 คร้ัง 6 5 83.33

  - พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานระบบ 12 คร้ัง 6 5 83.33

การจัดการและกฎระเบียบทางการคา

   - ติดตามและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณและ 27 เร่ือง 18 17 94.44

ความเคล่ือนไหวท้ังในและตางประเทศ 

   - จัดท าบทความบทวิเคราะห์

   - ศึกษาแนวทางปฏิบัติดานมาตรฐานระบบการจัดการหรือ 1 เร่ือง

กฎระเบียบการคาเชิงเทคนิคและจัดท ารายงานการศึกษา

   - เผยแพรขาวสารและองคความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการ 12 คร้ัง 6 5 83.33

และกฎระเบียบทางการคาเชิงเทคนิคท่ีส าคัญผานชองทางตางๆ 

  -  เผยแพรบทความ/บทวิเคราะห และขาวสารความเคล่ือนไหว

ผ่านช่องทางต่างๆ

   - จัดสัมมนาเชิงวิชาการ    2 คร้ัง 1 1 100

     15.3) โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 46.91 1,995,000      1,197,000    1,197,000    100      ผลการด าเนินงาน -

อุตสาหกรรมพลาสติก

1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 10.42

   1.1 ขอมูลผูประกอบการพลาสติกป 2561 ประกอบดวย 3,738 โรงงาน - update -

รายช่ือ ท่ีอยู สัดสวนผูถือหุน ประเภทผลิตภัณฑ ขอมูลก าลัง

การผลิตและจ านวนแรงงานขอมูลทางการเงิน/ทุนจดทะเบียน

รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ จ านวนโรงงานท่ีเขาเก็บขอมูล

   1.2 ขอมูลการผลิตรวบรวมขอมูลปริมาณการผลิตวัดจาก 1 ฐาน - update -

ปริมาณเม็ดพลาสติกท่ีใชเพ่ือดูขนาดของการผลิตของ

อุตสาหกรรม ฐานขอมูลผูประกอบการในประเทศ

   1.3 ขอมูลการตลาดรวบรวมขอมูลสถิตน าเขาสงออกผลิตภัณฑ 1 ฐาน - update -

พลาสติกของไทย โดยเสนอสถิติตามรายงานของกรมศุลลากรเปน

รายเดือน และรายป ท้ังรูปแบบตัวเลขและกราฟ รวมท้ัง รายช่ือ

ผูน าเขาและสงออก ฐานขอมูลการตลาด
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

    1.4 ขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญรวบรวมขอมูลสถิติ 1 ฐาน - update -

น าเขาสงออกของประเทศท่ีส าคัญโดยรายงานท้ังรูปแบบตัวเลข 

และกราฟ ฐานขอมูลผูประกอบการพลาสติกสากล

     1.5 ขอมูลดานกรอบเจรจา FTA ของไทยรวบรวมขอมูล 1 ฐาน - update -

กรอบความรวมมือทางการคาระหวางไทยกับประเทศตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก ฐานขอมูลกรอบการเจรจา

    1.6 ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติกรายงานเตือนภัย 10 คร้ัง 6.00 5.00 83.33

(สัญญานไฟเขียว เหลือง)

    1.7 รวบรวมรายช่ืองานวิจัย ผูวิจัย หนวยงานท่ีท าการวิจัย 1 ฐาน - update -

ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก และเผยแพรบนเว็บไซต์

ฐานขอมูลงานวิจุัย

   1.8 รวบรวมขอมูลราคาวัตถุดิบท้ังในประเทศและตางประเทศ 1 ฐาน - update -

ฐานขอมูลราคาวัตถุดิบ

   1.9 ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม รวบรวมขาวสาร 540 ข่าว 360.00 300.00 83.33

ความเคล่ือนไหวทางดานเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอมความเคล่ือนไหว 

ของตลาด และขาวกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบตางๆ

จ านวนขาวสารท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

   1.10 รวบรวมมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบ 1 ฐาน - update -

ตางๆ เชน นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการด าเนินการและโครงการ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม มาตรการทางการคา

ท่ีไมใชภาษี และขอมูลการสงเสริมการลงทุนฐานขอมูลมาตรการ

   1.11 ขอมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน รวบรวมขอมูล 1 ฐาน - update -

พ้ืนฐานท่ัวไปของแตละประเทศในอาเซียน ขอมูลอุตสาหกรรม

พลาสติก ขอมูลการคาผลิตภัณฑพลาสติก รวมถึงขาวสารตางๆ

ท่ีนาสนใจ และขาวเศรษฐกิจในอาเซียน ฐานขอมูลอุตสาหกรรม

พลาสติกในอาเซียน

   1.12 รวบรวมรายช่ือผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ ขาวสาร 1 ฐาน - update -

ดานพลาสติกชีวภาพและจัดท า Bio-Plastic Newsletter

ฐานขอมูลผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

  1.13 รวบรวมขอมูลมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ์ 1 ฐาน - update -

พลาสติก ขอมูลหองปฏิบัติการทดสอบรับรองมาตรฐาน รายช่ือ

ผูเช่ียวชาญดานพลาสติก เปนการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมตอ 

จากป 2560 ฐานขอมูล มาตรฐาน

   1.14 รวบรวมขอมูลการคาเคร่ืองจักรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 1 ฐาน - update -

พลาสติกของประเทศไทย โดยรวบรวมขอมูลสถิตน าเขาและ

สงออกเคร่ืองจักรพลาสติกของไทย ฐานขอมูลเคร่ืองจักร

   1.15 รวบรวมขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติกฐานขอมูล 1 ฐาน - update -

โครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติก

   1.16 รวบรวบขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พิกัดขาเขาของ 1 ฐาน - update -

ผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศตางๆ  ฐานขอมูลพิกัดขาเขา

2.จัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 55.55

  2.1 E-News รายสัปดาหใหกับสมาชิก   36 คร้ัง 24.00 20.00 83.33

  2.2 รายงานสถานการณรายเดือน 9 คร้ัง 6.00 5.00 83.33

  2.3 โครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย 1 ฐาน - update -

- ฐานขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

3. การเผยแพรน าเสนอขอมูล และประชาสัมพันธเว็บไซต์ 51.67

 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธ์ 1 ฐาน - update -

 3.2 มีพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการ 10 หน่วยงาน - 4.00 40.00

 3.3 ประชาสัมพันธผานทาง facebook/twitter ท้ังเน้ือหา 180 เร่ือง 120.00 100.00 83.33

 ขาว พ้ืนท่ีสนทนา และเผยแพรขอมูล

- จ านวนข้อมูลข่าวสาร

  3.4 E-learning เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกกระบวน 9 เร่ือง 6.00 5.00 83.33

การผลิต เป็นต้น

 - จ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่

4. ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ 70

 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการ 2 คร้ัง 1.00 1.00 100

ใช้บริการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

 - จ านวนคร้ังในการด าเนินการ

 4.2 ท าการเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ท้ังผู้ประกอบการ 10 หน่วยงาน - 4.00 40.00

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกับ IU ของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

 - จ านวนหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงแหล่งข้อมูลกับ PIU

     15.4) โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 71.60 2,010,000      1,193,940    1,193,940    100      ผลการด าเนินงาน

1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูลหลักอยางตอเน่ือง 26.38 ผลผลิต 


 1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.1 รถยนตในประเทศ) 18 ราย - update - -  ฐานขอ มูลอุตสาหกรรมยานยนตท่ีรวบรวมขอมูลท่ีส าคัญในดาน

- ขอมูลผูประกอบการถยนตในประเทศ กฎระเบียบนโยบายภาครัฐสถิติยานยนตในประเทศและของโลก

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.2 รถจักรยานยนตในประเทศ) 8 ราย - update - ขอมูลผูประกอบการในประเทศมาตรการและขอตกลงทางการคา

- ขอมูลผูประกอบการรถจักรยานยนตในประเทศ การลงทุน เทคโนโลยีและมาตรฐาน ขาวความเคล่ือนไหวของ

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.3 ช้ินสวนยานยนตในประเทศ) 1 ฐาน - update - อุตสาหกรรมยานยนต ในประเทศและตางประเทศ ท่ีสามารถให้บริการ

- ขอมูลผูประกอบการช้ินสวนยานยนตในประเทศ การสืบคนขอมูลกับผู ประกอบการในประเทศ และหนวยงานภาครัฐ

  1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.4 รถยนตในตางประเทศ) 1 ฐาน - update - ไดอยางทันสมัย สะดวกใน การสืบคน 


- ขอมูลผูประกอบการรถยนตในตางประเทศ ผลลัพธ 


  1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.5 รถจักรยานยนตในตางประเทศ) 1 ฐาน - update - - ชวยลดอุปสรรคและเพ่ิมโอกาสในการสรางความไดเปรียบในการแข่งขัน

- ขอมูลผูประกอบการรถจักรยานยนตในตางประเทศ ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตไทยดวยขอมูลท่ีชวยในการวิเคราะห์และ

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ (1.1.6 ช้ินสวนยานยนตในตางประเทศ) 1 ราย 1.00 1.00 100.00 ประเมินสถานการณทางการคาการแขงขันไดอยางเปนปจจุบันช่วย

- ขอมูลผูประกอบการช้ินสวนยานยนตในตางประเทศ สนับสนุนการก าหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ

 1.2 ขอมูลการผลิตรถยนต/รถจักรยานยนต์ 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00 - ผูใชบริการสามารถเขาถึงและใชประโยชน จากฐานขอมูลและ

(1.2.1 ปริมาณการผลิตในประเทศ) รายงานวิเคราะห

- ปริมาณการผลิตรถยนต/รถจักรยานยนตในประเทศ

  1.3 ขอมูลการตลาดรถยนต/รถจักรยานยนต 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

 (1.3.1 ปริมาณการจ าหนายในประเทศ)

- ขอมูลปริมาณการจ าหนายรถยนต/รถจักรยานยนตในประเทศ

 1.3 ขอมูลการตลาดรถยนต/รถจักรยานยนต 1 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

(1.3.2 การจดทะเบียนยานยนตไทย)

- ขอมูลการจดทะเบียนรถยนต/รถจักรยานยนตไทย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

 1.3 ขอมูลการตลาดรถยนต/รถจักรยานยนต 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

 (1.3.3 มูลคาน าเขา-สงออก)

- ขอมูลมูลคาน าเข้า-สงออกรถยนต/รถจักรยานยนต์

 1.3 ขอมูลการตลาดรถยนต/รถจักรยานยนต 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

 (1.3.4 มูลคาน าเขา- สงออกในรูปกราฟ)

- ขอมูลมูลคาน าเขา - สงออกรถยนต/รถจักรยานยนตในรูปกราฟ

1.4 ขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญ 15 - update -

(1.4.1 ขอมูลการคาระหวางประเทศ เชน น าเขา สงออก เปนตน) ประเทศ

- ขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญ เชน น าเขา สง ออก เปนตน

1.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ (1.5.1 ในประเทศ) 1 ฐาน - update -

- มาตรฐานผลิตภัณฑในประเทศ

1.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ (1.5.2 ตางประเทศ) 1 ฐาน - update -

- มาตรฐานผลิตภัณฑตางประเทศ

 1.6 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ฐาน - update -

- กรอบการเจรจา FTA ของไทย

1.7 จัดท าระบบเตือนภัย(Early Warning) 9 รายงาน 5.00 4.00 80.00

- รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning)

1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตฯยานยนต์ 4 เร่ือง 2.00 1.00 50.00

- งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตฯยานยนต์

 1.9 ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม   180 ข่าว 100.00 84.00 84.00

- ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

1.10 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 1 คร้ัง - - -

- ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน

1.11 มาตรการสนับสนุน/กฎระเบียบภาครัฐ 1 ฐาน - update -

- มาตรการสนับสนุน/กฎระเบียบภาครัฐ

1.12 ผลิต-จ าหนายยานยนตโลก (1.12.1 รถยนต์โลก) 1 คร้ัง - update -

- ข้อมูลการผลิต-จ าหนายรถยนตโลก

1.13 ขอมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 ฐาน - update -

- ขอมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

1.14 อัตราอากรน าเขาตามกรอบ FTA 1 ฐาน - update -

- อัตราอากรน าเขาตามกรอบ FTA

1.15 อ่ืนๆ (ปฏิทินกิจกรรม) 1 ฐาน - update -

- ปฏิทินกิจกรรม

2. รายงานการศึกษา วิเคราะห วิจัย 93.33

 2.1 รายงานสถานการณรายเดือน   9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

- รายงานสถานการณรายเดือน

2.2. รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 คร้ัง 2.00 2.00 100.00

- รายงานสถานการณรายไตรมาส

 2.3 รายงานสถานการณรายป    1 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

- รายงานสถานการณรายป

3. การเผยแพรประชาสัมพันธเว็ปไซต์ 91.67

 3.1 ประชาสัมพันธผานทาง Face book 36 คร้ัง 20.00 39.00 195.00

- ประชาสัมพันธผานทาง Facebook

 3.2 E-News รายสัปดาหใหกับสมาชิก   72 คร้ัง 40.00 32.00 80.00

- E-News รายสัปดาหใหกับสมาชิก

 3.3 จัดสัมมนา เผยแพรประชาสัมพันธ 1 คร้ัง - - -

- จัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธ

4. การด าเนินการดานอ่ืนๆ 75

 4.1 การประเมินความพึงพอใจ   2 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

- การประเมินความพึงพอใจ 

 4.2 การเช่ือมโยงเว็บไซตกับหนวยงานตางๆ 2 หน่วยงาน 2.00 1.00 50.00

- การเช่ือมโยงเว็บไซตกับหนวยงานตางๆ

     15.5) โครงการพัฒนาระบบศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 108.52 1,965,000      1,179,000    1,179,000    100      ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ผลผลิต

1. รวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 79.42   1) มีศูนยกลางขอมูลความรูขาวสารตางๆ ของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ 1 ฐาน -              0.55             55.00   โดยมีการรวบรวมสถิติ รายงานความเคล่ือนไหวตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

   - อัพเดตขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย อยางตอเน่ือง ประกอบดวย 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

 1.2 สถิติการน าเขา-สงออกของไทยรายเดือน 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 1.1) ฐานขอมูลผูประกอบการ 

 1.3 รายช่ือผูน าเขา-สงออกรายส าคัญ 1 ฐานข้อมูล -              0.60             60.00   1.2) ฐานขอมูลการน าเขา-สงออก 

 1.4 สถิติการน าเขา-สงออกของตางประเทศ     46.43   1.3) ฐานขอมูลผูน าเขา-สงออกส าคัญ ท้ัง 3 กลุม ประกอบดวย

     - สถิติการน าเขา-สงออกของประเทศส าคัญ 7 ประเทศ -              3.00             42.86   เคร่ืองจักรกลการเกษตร เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล 

     - สถิติการน าเขา-สงออกของประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ -              2.00             50.00   1.4) ฐานขอมูลการน าเขา-สงออกประเทศส าคัญ (สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ฐาน -              0.70             70.00   ญ่ีปุน จีน อินเดีย ไตหวัน เกาหลีใต) และประเทศในอาเซียน (อินโดนีเซีย

     - อัพเดตกรอบการเจรจาท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร) 

1.6  งานวิจัยและเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต 13 เร่ือง 6.00             5.00             83.33   1.5) ฐานขอมูลการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

     - อัพเดตงานวิจัยและเทคโนโลยของกระบวนการผลิต 1.6) ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

ท่ีเก่ียวของ 1.7) ฐานขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.7 ขาวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม   270 ข่าว 150.00         180.00         120.00 1.8) ฐานขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน  เชน นโยบาย ประกาศ

     - อัพเดตขาวตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม โครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน 

1.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 9 คร้ัง 5.00             5.00             100.00 1.9) ฐานขอมูลมาตรการสนับสนุน และกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวของ

    - อัพเดตโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (รายเดือน) 2)'มีบทวิเคราะห รายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายป เพ่ือใหผูใช้งาน

และอัพเดตนโยบายดานการลงทุนใหทันสมัย ข้อมูลสามารถน าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการท าธุรกิจ

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 ฐาน -              0.60             60.00   ผลลัพธ

   - มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 1) หนวยงานภาครัฐมีขอมูลอุตสาหกรรมท่ีถูกตองและแมนย าเพ่ือใช้

2. การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 94.00   ประกอบการแสนอแนะนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

2.1 รายงานสถานการณรายเดือน 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 2) ภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ก่อเกิด

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกลไทยรายเดือน ประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมได้

2.2 รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 3) ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูล และให้ความร่วมมือ

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยรายไตรมาส ในการสนับสนุน ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับเว๊บไชต์เพ่ิมมากข้ึน

2.3 รายงานสถานการณรายปี 1 คร้ัง -              0.70             70.00   

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลรายปี

2.4 โครงสรางอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 คร้ัง -              0.60             60.00   

- โครงสรางอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยรายปี

2.5 รายงานระบบเตือนภัย 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 

- Early Warning System  : EWS
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

3. การเผยแพรและประชาสัมพันธ์ 187.33 

3.1 สัมมนา 1 คร้ัง -              0.70             70.00   

- สัมมนาดานอุตสาหกรรม

3.2 ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 คร้ัง -              0.50             50.00   

- ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรม (ตามก าหนดการประชุม)

3.3 เย่ียมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัย 1 คร้ัง -              0.70             70.00   

- เย่ียมชมโรงงาน/หนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

 3.4 พ้ืนท่ีโฆษณาส าหรับผูประกอบการท่ีสนใจ     1 ฐาน -              0.60             60.00   

- พ้ืนท่ีโฆษณาส าหรับผูประกอบการท่ีสนใจ

3.5 ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 27 คร้ัง 15.00           103.00         686.67 

- ประชาสัมพันธขาวสาร/การอบรม-สัมมนาผานชองทาง

ตางๆ เชน Facebook

4. การด าเนินงานดานอ่ืน ๆ 73.33   

4.1 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

- ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการผานชองทางตาง ๆ 

 เชน เวบไซต อีเมล

4.2 การจัดท า Link กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 ฐาน -              0.60             60.00   

- ปรับปรุงขอมูล Link กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

4.3 หนวยงานท่ีน าขอมูลไปใชงานประโยชน์ 1 ปรับปรุงต่อเน่ือง -              0.60             60.00   

     15.6) โครงการพัฒนาระบบศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 98.25  1,965,000      1,179,000    1,179,000    100      ผลการด าเนินงาน

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ ผลผลิต :

1. รวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 84.67   1. เปนศูนยกลางขอมูล ความรู ขาวสารตางๆ ของอุตสาหกรรมเหล็ก

 1.1 ขอมูลผูประกอบการเหล็กไทย 300 โรงงาน -              287.00         95.67   โดยมีการรวบรวมสถิติ รายงานความเคล่ือนไหวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

- จ านวนผูประกอบการเหล็กไทย อยางตอเน่ือง 


 1.2 ขอมูลผูประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก    10 ประเทศ -              2.50             25.00   1.1) ฐานขอมูลผูประกอบการเหล็กไทย 


- จ านวนผูประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก 1.2) ฐานขอมูลผูประกอบการเหล็กช้ันน าของโลก 


1.3 ขอมูลการผลิต 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 1.3) ฐานขอมูลการผลิตเหล็กในประเทศและเหล็กดิบของโลก


- ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศ 1.4) ฐานขอมูลการตลาดประกอบดวย การน าเขา-สงออกและประเทศคูคา
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

1.4 ขอมูลการตลาด 120.00 1.5) ฐานขอมูลราคาประกอบดวยราคาวัตถุดิบท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- การน าเขา 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 1.6) ฐานขอมูลการคาของประเทศส าคัญ ประกอบดวย การน าเขา-สง ออก 


- การสงออก 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 1.7)  ฐานขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ขาวเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

1.5 ขอมูลราคา และส่ิงแวดลอม ความเคล่ือนไหวดานการตลาด กฎหมาย เปนตน 

- ราคาวัตถุดิบในประเทศ 1.8) ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

- ราคาวัตถุดิบตางประเทศ 1.9) ฐานขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ  

1.6 ขอมูลการคาประเทศท่ีส าคัญ 1 ฐาน -              0.60             60.00   1.10) ฐานขอมูลการเจรจาการคาระหวางประเทศ 


- การน าเขา-การส่งออก 1.11) ฐานขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน เชน นโยบาย ประกาศ 

1.7 ขาวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 450 ข่าว 250.00         250.00         100.00 โครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน 


- ขาวเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี/ส่ิงแวดลอม 1.12) ฐานขอมูลมาตรการสนับสนุนและกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวของ

/ความเคล่ือนไหวตลาด/กฎหมาย/นโยบาย/กฎระเบียบ 1.13) ฐานขอมูลอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน

1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 20 เร่ือง 10.00           10.00           100.00 2. มีบทวิเคราะห รายงานรายเดือน ไตรมาส และรายป เพ่ือใหผูใชงาน

- งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ขอมูลสามารถน าไปใชประกอบในการตัดสินใจในการท าธุรกิจ

1.9 มาตรฐานผลิตภัณฑในประเทศ 1 ปรับปรุง -              1.00             100.00 ผลลัพธ

- ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ต่อเน่ือง 1. เพ่ิมโอกาสทางการคาใหกับอุตสาหกรรมเหล็กในการใชขอมูล เพ่ือน า

1.10 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ปรับปรุง -              0.80             80.00   ไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และ

- ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ต่อเน่ือง สามารถแขงขันได

1.11 ขอมูลการสงเสริมการลงทุน 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 2. ผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก เห็นถึงความส าคัญในการจัดท า

- อัพเดตบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ขอมูลและใหความรวมมือในการสนับสนุนในการรวบรวมขอมูลมากข้ึน

1.12 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 ปรับปรุง -              1.00             100.00 

- ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ต่อเน่ือง

1.13 ขอมูลอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 80.00   

- บทความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 เร่ือง -              3.00             60.00   

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 3 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

2. การจัดท ารายงานและบทวิเคราะห์ 88.33   

2.1 รายงานสถานการณรายเดือน 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 

2.2 รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

2.3 รายงานสถานการณรายปี 1 คร้ัง -              0.60             60.00   
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2.4 รายงานสรุปอุตสาหกรรมเหล็ก 1 คร้ัง -              0.60             60.00   

2.5 รายงานผลเตือนภัยอุตสาหกรรม (Early Warning 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 

System : EWS)

2.6 รายงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 1 เร่ือง -              0.70             70.00   

3. การเผยแพรและประชาสัมพันธ์ 140.00 

 3.1 การประชุม Forum ใหญ 1 คร้ัง -              0.50             50.00   

 3.2 ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก 1 คร้ัง -              2.00             200.00 

 ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรม (ตามก าหนดการประชุม)

 3.3 พ้ืนท่ีโฆษณาส าหรับผูประกอบการท่ีสนใจในหนาเวบไซต์ 5 พ้ืนท่ี -              9.00             180.00 

 3.4 ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 36 เร่ือง 20.00           26.00           130.00 

 - ประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับอุตสาหกรรม

4. การด าเนินงานดานอ่ืน ๆ 80.00   

 4.1 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

 - ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

4.2 การจัดท า Link เช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 ฐาน -              0.60             60.00   

     15.7) โครงการพัฒนาระบบศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 65.33 2,011,500      1,206,900    1,206,900    100      ผลการด าเนินงาน

ส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิต : 

1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 41.33 1) เปนศูนยกลางความรู ขาวสารตางๆ ของอุตสาหกรรมไฟฟา

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ 50.00 และอิเล็กทรอนิกส

- ขอมูลผูประกอบการไทย 1,500 ราย - update - 2) บทวิเคราะห รายงานรายเดือน

- ชอมูลผูประกอบการของโลก 1 ราย 1.00 1.00 100.00 ผลลัพธ : 

 1.2 ขอมูลการผลิต    80.00 1) เพ่ิมโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส

- ปริมาณการผลิต 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00 ในการใชขอมูล ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับสถานการณ

- ขอมูลดัชนีผลิต 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00 สามารถแขงขันได

- ดัชนีการสงสินคา 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00 2) ผูประกอบการเห็นความส าค  ัญใหความรวมมือสนับสนุนดานขอมูล

1.3 ขอมูลการตลาด 80.00 ส าหรับการจัดท าเว็บไซตเพ่ิมข้ึน

- ขอมูลสงออก-น าเขา 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

- รายช่ือผูน าเขา-สงออก 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

- ปริมาณการจ าหนายในประเทศ 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

1.4 ขอมูลการลงทุน

- ฐานขอมูลการลงทุน 1 ฐาน - update -

1.5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- ฐานขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ฐาน - update -

1.6 ขอมูลกรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเขา

- ฐานขอมูลกรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเขา 1 ฐาน - update -

1.7 ขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

- งานวิจัย 18 เร่ือง 10.00 8.00 80.00

1.8 ขอมูลผูเช่ียวชาญ

- ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญ 1 ฐาน - update -

1.9 ขาวท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์

- ขาวท่ีเก่ียวของ 90 ข่าว 50.00 41.00 82.00

2. การจัดท ารายงานการศึกษาวิเคราะห์ 70.00

 2.1 รายงานสถานการณรายเดือน 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

2.2 รายงานสถานการณรายไตรมาส    3 คร้ัง 2.00 1.00 50.00

2.3 รายสถานการณรายปี 1 คร้ัง 1.00 - -

2.4 รายงานผลการเตือนภัย EE 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

2.5 รายงานผลคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรม 9 คร้ัง 5.00 4.00 80.00

2.6 ขอมูลผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 ผลิตภัณฑ์ 1.00 1.00 100.00

2.7 ขอมูลอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 4 ประเทศ 2.00 2.00 100.00

ท่ีส าคัญในอาเซียน

3. การเผยแพรและการน าเสนอผล 50.00

 3.1 การจัดประชุมประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 4 คร้ัง 2.00 2.00 100.00

และเอกชน

 3.2 เว็ปไซต์ 1 ระบบ - update -

4. การด าเนินการดานอ่ืนๆ 100.00

 4.1 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2 คร้ัง 1.00 1.00 100.00
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

 4.2 เช่ือมโยงกับ IU ของ OIE /IU อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 2 ล้ิงก์ 1.00 1.00 100.00

/ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

     15.8) โครงการพัฒนาระบบศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 84.94 1,995,000      1,197,000    1,197,000    100      ผลการด าเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลผลิต :

1. รวบรวมและปรับปรุงฐานขอมูล 76.27     - มีฐานขอมูลเชิงลึกวัสดุอุปกรณทางการแพทย จ านวน 11 ฐานขอมูล 

 1.1 ขอมูลผูประกอบการ 1 ฐาน -              0.60             60.00   ซ่ึงไดรับการปรับปรุงใหมีความตอเน่ืองและสมบูรณมากข้ึน ประกอบดวย 

 -อัพเดตขอมูลผูประกอบการ 1) ฐานขอมูลผูประกอบการ

1.2 ขอมูลการผลิต 1 ฐาน -              0.60             60.00   2) ฐานขอมูลการผลิต

- อัพเดตขอมูลการผลิตรายปี 3) ฐานขอมูลการตลาด ของประเทศไทย

1.3 ขอมูลการตลาด 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 4) ฐานขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญ

- อัพเดตขอมูลการน า เขา-สงออก 5) ฐานขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม

1.4 ขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญ 1 ฐาน -              0.60             60.00   6) ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑวัสด  ุอุปกรณทางการแพทย์

- ขอมูลการคาของประเทศท่ีส าคัญใน อาเซียน และโลก 7) ฐานข้อมูลงานวิจัยดานเทคโนโลยี

1.5 ขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม 1 ฐาน -              0.60             60.00   8) ฐานขอมูลการลงทุนในอุตสาหกรรม

-อัพเดตโครงสรางอุตสาหกรรมรายปี 9) ฐานขอมูลขาวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

1.6 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ฐาน -              0.60             60.00   10) ฐานขอมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ

- อัพเดตมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 11) ฐานขอมูลการเตือนภัยอุตสาหกรรม

1.7 ขอมูลดานงานวิจัย 20 เร่ือง -              9.00             45.00   ผลลัพธ

- งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 1) เพ่ิมโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการวัสดุอุปกรณทางการแพทย์

1.8 ขอมูลการลงทุน 1 ฐาน -              0.60             60.00   ในการใชขอมูลเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม

- อัพเดตโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน กับสถานการณ และสามารถแขงขันได

 (รายเดือน) และอัพเดตนโยบายดานการลงทุนใหทันสมัย 2) ผูประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทย เห็นถึงความ

1.9 ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 180 ข่าว 100.00         134.00         134.00 ส าคัญในการจัดท าขอมูล และใหความรวมมือในการสนับสนุน 

- ขาวตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม ในการรวบรวมขอมูลส าหรับเว็บไซตเพ่ิมมากข้ึน

1.10 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบตาง ๆ 1 ฐาน -              0.60             60.00   ปัญหา-อุปสรรค  -

- อัพเดตมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบตาง ๆ

1.11 ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรม 9 คร้ัง 5.00             6.00             120.00 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์ 60.00 ข้อเสนอแนะ

 2.1 การปรับปรุงหนาเวบไซต์ 1 ปรับปรุง -              0.60             60.00   ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังน้ี

- ปรับปรุงหนาเว็บไซตใหเหม าะสมกับการใชงาน ต่อเน่ือง 1) พิจารณาจัดกลุมวัสดุอุปกรณทางการแพทยใหมีความชัดเจน และสะทอน

2.2 การจัดท า Link กับหนวยงานอ่ืน ๆ 1 ฐาน -              0.60             60.00   ภาพอุตสาหกรรมใหมากข้ึน ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดแจงวา อยูระหวางการหารือ

- การจัดท า Link กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกับ อย. และมีแผนท่ีจะหารือรวมกับกรมศุลกากรตอไป 

3. การประมวลผล วิเคราะห และจัดท ารายงาน 92.00   2) พิจารณาเพ่ิมเติมผลิตภัณฑท่ีเปนตัวช้ีวัดในฐานขอมูลเตือนภัย

3.1 รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 รายงาน 2.00             2.00             100.00 3) ปรับปรุงขอมูลการน าเขา-สงออกในรายงานรายไตรมาส โดยใหเพ่ิม

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรมรายไตรมาส ชุดขอมูลเปน 8 ชุดขอ (ต้ังแตไตรมาสท่ี 1-4 ป 2559 ถึงไตรมาสท่ี 1- 4

3.2 รายงานสถานการณรายปี 1 คร้ัง -              1.00             100.00 ป 2560) เพ่ือใหเห็นความตอเน่ืองและแนวโนมอุตสาหกรรมไดชัดเจน 

- รายงานสถานการณอุตสาหกรรม

 3.3 รายงานสถานการณรายคร่ึงป 1 คร้ัง -              0.60             60.00   

-  รายงานสถานการณรายคร่ึงป

3.4 E-News แกสมาชิกเว็บไซต์ 36 คร้ัง 20.00           20.00           100.00 

- ประชาสัมพันธขาวสารแกสมาชิก

3.5 การประเมินผลผูใชบริการ 2 คร้ัง 1.00             1.00             100.00 

- ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการพรอมความคิดเห็น

4. การเผยแพรและประชาสัมพันธ์ 111.50 

4.1 การประชาสัมพันธผานทาง F acebook/twitter 180 เร่ือง 100.00         103.00         103.00 

- เร่ืองท่ีประชาสัมพันธ์

4.2 Web board กระดานสนทนา 5 เร่ือง 0.00 6.00 120.00

     15.9) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก 61.11 1,995,000      1,197,000    1,197,000    100      ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมผลิตยางและไม้ยางพารา

1. จัดท ารายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 66.67

และไมยางพารา รายเดือน

  1.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 9 ฉบับ 5.00 5.00 100.00

และไมยางพารา รายเดือน

  1.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 3 ฉบับ 2.00 2.00 100.00

และไมยางพารา รายไตรมาส
191



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

  1.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไม 1 ฉบับ - - -

ยางพารา  รายปี

2. จัดท าผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภาพรวม 9 ฉบับ 5.00 5.00 100.00

ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภาพรวม

3. จัดท าบทวิเคราะหท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 1 ฉบับ 1.00 1.00 100.00

และไมยางพารา 

4. ติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 342 ข่าว 190 190 100

และไม ยางพารา

 สรุปขาวเศรษฐ กิจและความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรม

 ผลิตภัณฑยางและไมยางพารา

- สรุปขาวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

5. จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ เผยแพรฐานขอมูล 1 คร้ัง - - -

6. ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต์ 1 คร้ัง - - -

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต์

     15.10) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 61.11 1,995,000      1,197,000    1,197,000    100      ผลการด าเนินงาน

บรรจุภัณฑ์ ผลผลิต: 

1. รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 66.67  - ฐานขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันจ านวน 9  ฐาน 

1.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายเดือน 9 ฉบับ 5.00 5.00 100.00 ฐานขอมูลใหม 1 ฐาน และรายงาน 17 ฉบับ 


1.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายไตรมาส 3 ฉบับ 2.00 2.00 100.00 ผลลัพธ:

1.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรายปี 1 ฉบับ - 0 -  - ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงผูสนใจท่ัวไป มีขอมูล เก่ียวกับ

2. ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 100 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ส าหรับน าไปใชประโยชน โดยมีผูเขา รวมชม

 2.1 ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑภาพรวม  9 ฉบับ 5.00 5.00 100.00 เว็บไซตชวง 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ 2561

 2.2 ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก 8 ฉบับ 5.00 5.00 100.00 จ านวน รวม 18,767 คร้ัง

3. บทวิเคราะหท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1 ฉบับ - 0 -

4. ขาวเศรษฐกิจและความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวของกับ 270 ข่าว 150 150 100

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

5. การพัฒนาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์ 50

 5.1 จัดหาจัดซ้ือฐานขอมูลของท้ังไทยและตางประเทศ 1 ฐานข้อมูล - - -
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

 5.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต    2 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

6. การจัดประชุมสัมมนา 50

 6.1 การประชุมแลกเปล่ียนขอคิดเห็น   2 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

 6.2 การจัดสัมมนาเผยแพรโครงการฯ 1 คร้ัง - 0 -

     15.11) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ 60.48 2,010,000      1,206,000    703,500      58.33    ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมอาหาร

1.จัดท าขอมูลเพ่ือการก าหนดกลยุทธส าหรับผูบริหาร 1 รายงาน - - - 1.จัดท าขอมูลเพ่ือการก าหนดกลยุทธส าหรับผูบริหาร/นักวางแผน

/นักวางแผน (Strategic management intelligence level) (Strategic management intelligence level) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

2. จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูในระบบและประชาสัมพันธ์ฯ 1 คร้ัง - - - ในการแขงขันในระยะยาว โดยการจัดท ารายงาน การศึกษาวิเคราะหเชิงลึก

3. สังเคราะหและจัดท ารายงาน ขาว บทวิเคราะห์ 9 เร่ือง 5.00 4.00 80.00 เก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 1 เร่ือง ดวยการสังเคราะห วิเคราะห์

    - รายงานสถานการณสงออกอาหารไทยรายเดือน ขอมูลทุติยภูมิ และสัมภาษณ เชิงลึกผูเช่ียวชาญและผูประกอบการท่ีเก่ียวของ

4. รายงานแนวโนมการสงออกและสัญญาณเตือนภัย 9 เร่ือง 5.00 4.00 80.00 ท้ังในประเทศและตางประเทศ

อุตสาหกรรมอาหาร รายเดือน 2. จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูในระบบและประชาสัมพันธ์

5. รายงานมุมมอง CEO View 3 เร่ือง 2.00 2.00 100.00 ศูนยสารสนเทศฯ จ านวน 1 คร้ัง ผูเขารวมอยางนอย 100 คน

6. รายงานพยากรณสงออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 เร่ือง 2.00 1.00 50.00 3. สังเคราะหและจัดท ารายงาน ขาว บทวิเคราะห์ ซ่ึงมีเน้ือหาเปนท่ีสนใจ

7. ขาวสถานการณอาหารรอบร้ัวอาเซียน (ASEAN Food News) 18 เร่ือง 10.00 8.00 80.00 ของภาคธุรกิจครอบคลุมในประเด็นต่างๆ เชน สถานการณ อุตสาหกรรม

8. รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food 9 เร่ือง 5.00 4.00 80.00 ภาพรวมตลาดในประเทศ ตลาดโลกความเคล่ือนไหวดานเทคโนโลยี

Market Report) และนวัตกรรมกฎระเบียบมาตรฐาน สถิติ ประเด็นท้าทายใหม่ๆ

9. ขาวสถานการณอาหารโลก (World Food Update) 18 เร่ือง 10.00 8.00 80.00 อยางนอยเดือนละไมต ่ากวา 18 เร่ือง โดยมีการรายงานสถานการณสงออก

10. ขาวนวัตกรรม (Innovation Corner) 18 เร่ือง 10.00 8.00 80.00 อาหารไทยรายเดือน จ านวน 9 เร่ือง

11. สรุปสาระส าคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 36 เร่ือง 20.00 16.00 80.00

12. รายงานการเตือนภัยดานความปลอดภัยอาหารและ 3 เร่ือง 1.00 1.00 100.00

มาตรการ การคา (Early Warning)

13. บทวิเคราะหขาวเดน ประเด็นรอน (Hot News, Hot Issue) 4 เร่ือง 2.00 2.00 100.00

14. ขาวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของ 36 เร่ือง 20.00 16.00 80.00

ประเทศคูค้า (World Food Law & Regulation News)

15. พัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ ใหรองรับกับระบบท่ีพัฒนา 1 ฐานข้อมูล - - -

ข้ึนใหม และปรับปรุงรูปแบบวิธีน าเสนอใหสะดวกตอการบริหาร
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

จัดการในอนาคตและรองรับการเขาถึงท่ีฐานขอมูลสถิติการ

น าเขาสงออกสินคาเกษตรและอาหาร

16. ฐานขอมูลกฎหมายและมาตรฐานอาหารตางประเทศ 1 ฐานข้อมูล - - -

17. ฐานขอมูลรายช่ือผูประกอบการอาหารและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 1 ฐานข้อมูล - - -

18.ขอมูลอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคูคาและคูแขง (Update) 3 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

19. ขอมูล Thailand Food Industry Profile (Update) 2 คร้ัง 1.00 0

20. ขอมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) 4 เร่ือง 2.00 2.00 100.00

ของ ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและรายสาขา (Infographic)

21. ขอมูลสวนแบงตลาดอาหารภายในประเทศ (By Brand 9 เร่ือง 5.00 4.00 80.00

 or By Company)

     15.12) โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม 60.00 2,001,000      1,200,600    1,200,600    100      ผลการด าเนินงาน

แฟช่ัน(อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง

และรองเท้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ)

1. การจัดท าขอมูลรายงาน บทวิเคราะห ขาวสถานการณ์ 1 ฉบับ - - -  -  รายงานหนังสือสถิติส่ิงทอไทย ป 2560/2561  จ านวน 1 ฉบับ

เพ่ือเผยแพร่

2. รายงานสถานการณความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของอุตสาหกรรม 3 ฉบับ 2.00 1.00 50.00

แฟช่ันภาพรวม และรายอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

รองเทาและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

(Fashion Outlook)

3. เผยแพรขอมูลขาวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟช่ัน 135 ข่าว 90.00 60.00 66.67  - เผยแพรขอมูลขาวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันผานเว็บไซต สถาบันฯ

จ านวน 135 ขาว

4. แนวโนมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมรายไตรมาส 3 ฉบับ 2.00 1.00 50.00

ผานส่ือประเภทตาง ๆ (Economic Forecast)

5. ขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 3 ฉบับ 2.00 1.00 50.00

ในรูปแบบ Newsletter (E-Newsletter)

6. การพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย ฐานขอมูล 9 ข้อมูล 6.00 3.00 50.00

โรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

เคร่ืองหนังและรองเทา อัญมณี และเคร่ืองประดับ)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

7. ฐานขอมูลสถิติสงออก-น าเขา (อุตสาหกรรมส่ิงทอและ 27 ข้อมูล 18.00 12.00 66.67

เคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทา อัญมณีและเคร่ืองประดับ)

8. ฐานขอมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม ส่ิงทอและ 18 ข้อมูล 12.00 8.00 66.67

เคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทา)

9. ฐานขอมูลกฎระเบียบการคาการลงทุน (ปจจัยการลงทุน 27 ข้อมูล 18.00 12.00 66.67

ขอตกลงทางการคา กฎระเบียบทางการคาฯลฯ) อุตสาหกรรม

ส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทาและอัญมณี

และเคร่ือง ประดับ

10. ฐานขอมูล Thailand Industry Profile 3 ฉบับ 2.00 1.00 50.00

 1. อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม

 2. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา

 3. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

11. ฐานขอมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (จ าแนกรายข้ันตอน 6 ข้อมูล 4.00 4.00 100.00

การผลิต) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และเคร่ืองหนัง

และรองเทา

12. ฐานขอมูลความเคล่ือนไหวประเทศคูคาและคูแขง 9 ข้อมูล 6.00 4.00 66.67

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

13. ฐานขอมูลส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 9 ข้อมูล 6.00 4.00 66.67

14. ฐานขอมูลเตือนภัยส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและ 9 ข้อมูล 6.00 4.00 66.67

เคร่ืองนุงหม (เตือนภัยและดัชนีเตือนภัย)

15. การติดตามความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ันภาพรวม 2 ข้อมูล - 1.00 50.00

 ฐานขอมูลความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมแฟช่ัน

16. ฐานขอมูล Fashion Link 9 ข้อมูล 6.00 4.00 66.67

17. ฐานขอมูลคลิปวีดีโอแฟช่ัน (Clip video) 9 ข้อมูล 6.00 4.00 66.67

18. การประชุม/สัมมนา 3 คร้ัง 2.00 1.00 50.00

19. การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 คร้ัง 1.00 1.00 100.00

20. การประชุม/สัมมนา 150 คน 100.00 50.00 50.00
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.18 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี : 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

16. โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 26.04         3,000,000 1,800,000      1,800,000 100        ผลการด าเนินงาน

      เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะท่ี 2)  - ขออนุมัติจายเงินคาจางงวดท่ี 2 รอยละ 22 ของวงเงินคาจาง

16.1 ศึกษา วิเคราะห รวบรวมและจัดเก็บ และสํารวจขอมูล 104.17 เปนจํานวนเงิน 3,452,130 บาท (สามลานส่ีแสนหาหม่ืนสองพันหน่ึงรอย

      16.1.1 สํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรม 175 สามสิบบาทถวน) หักเงินประกันผลงานรอยละ ๕ เปนจํานวนเงิน

                - จํานวนอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม - 3.00 100.00 172,606.50 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหกรอยหกบาทหาสิบสตางค) 

                - ความคลอบคลุมภาคการผลิต 2% - - - คิดเปนยอดเงินสุทธิ 3,279,523.50 บาท(สามลานสองแสนเจ็ดหม่ืนเกาพัน

                - ขยายหมวดอุตสาหกรรมใหม่ 1 หมวด - - - หารอยย่ีสิบสามบาทหาสิบสตางค)ตามเง่ือนไขการจาย เงินในสัญญาจางฯ 

                - การใช Deflation Method 3 อุตสาหกรรม 3.00 18.00 600.00 ใหกับมูลนิธิ สวค. เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561

       16.1.2 สํารวจและจัดเก็บขอมูลโรงงาน 240 โรงงาน - 80.00 33.33

16.2 ประมวลผล วิเคราะหผล และจัดซ้ือขอมูล 2 ชุด - - -

อุตสาหกรรมใหม และซอฟแวรท่ีเก่ียวของ

        - จัดซ้ือขอมูลและซอฟแวร์

16.3 จัดสัมมนา/อบรมผูประกอบการ 125 คน - - -

        - เจาหนาท่ี สศอ./หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูประกอบการ

16.4 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น 1 คร้ัง - - -

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  5.ด้านการสร้างการเติบโต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ยุทธ์ฯ 

20 ปี

ยุทธ์ฯ 

จัดสรร

ยุทธ์ฯ 

อก.

กลยุทธ์ 

อก.

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ตามแผน
ท้ังปี แผน 6 เดือน เบิกจ่าย 6 เดือน ร้อยละ

1. การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 2 2 (3) 2 2.3 P  - 250,600,000   125,300,000   90,322,416.00   72.08    

2. โครงการก าหนดพ้ืนท่ีเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2 2 (4) 2 2.3 P  - 29,750,000    7,440,000      4,434,457.71     59.60    

3. โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 2 2 (11) 2 2.3 P  - 211856000 211856000 -                  -       

รวมท้ังส้ิน 492,206,000  344,596,000  94,756,873.71  131.69  

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา จ านวนนิคม -           -           -            250,600,000 125,300,000   90,322,416 72.08        ผลการด าเนินงาน

   เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อุตสาหกรรม    - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขท่ี กพด. 102/2560 

   (งบประมาณผูกพัน 3 ปี 2560 - 2562) เพ่ิมข้ึน ลงวันท่ี 28 ก.ย. 60 ปัจจุบันได้ตรวจรับงานและเบิกเงินงวดท่ี 4 แล้ว ท้ังน้ี

   ปี 2560 ได้รับงบประมาณ 140,000,000 บาท 1 แห่ง แหล่งเงินงบประมาณ กนอ. ได้กันเงินงบประมาณจากปี 2560 จ านวน

   ปี 2561 ได้รับงบประมาณ 256,000,000 บาท 44,360,000 บาท ไว้เพ่ือเบิกจ่ายในปี 2561 ดังน้ันงบประมาณประจ าปีท่ี

   ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 309,400,000 บาท กนอ. ใช้ไป คิดเป็น 90,322,416 - 44,360,000 = 45,962,410 บาท

ปัญหา-อุปสรรค  -

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

แผน/ผล 6 เดือน
ท้ังปี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

  5.ด้านการสร้างการเติบโต     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.4 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

2. โครงการก าหนดพ้ืนท่ีเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 แห่ง -              -                29,750,000 7,440,000        4,434,458 59.60 ผลการด าเนินงาน
    ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Detail design    - กนอ. ได้ตรวจรับการจ้างและเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 แล้ว 

1 แห่ง จ านวน 4,434,457.71 บาท

ปัญหา-อุปสรรค

  - ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 61 คณะกรรมการตรวจการ

จ้างมีมติ ให้ผู้รับจ้างกลับไปแก้ไขเม่ือวันท่ี 26 ก.พ.61 และให้ส่งานท่ีแก้ไข

มาพร้อมกับงานงวดท่ี 3 ท้ังน้ีผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดท่ี 2 ท่ีได้ท าการแก้ไขและ

งานงวดท่ี 3 ให้ กนอ. แล้วเม่ือวันท่ี 2 เม.ย.61 ขณะน้ีอยู่ระหว่างข้ันตอน

การตรวจรับงาน

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถ    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ     6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ในการแข่งขัน ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :   2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

3. โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือ -            -            -              211,856,000 211,856,000   -             -            ผลการด าเนินงาน

การก่อสร้างนิคม    - งบประมาณ 211,856,000 บาท เป็นค่าจัดซ้ือท่ีดินท่ีจังหวัดนราธิวาส

อุตสาหกรรม ซ่ึง กนอ. ได้ด าเนินการและพบปัญหาอุปสรรค ดังน้ี
ในพ้ืนท่ีเขต 1) กนอ. โดยคณะอนุกรรมการต่อรองราคาท่ีดินเพ่ือจัดต้ังเป็นนิคมอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560

จ.นราธิวาส เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาราคาเสนอขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวม

1 แห่ง 1,730-0-13.9 ไร่ เป็นเงินท้ังส้ิน 408,724,050 บาท และได้ท าการเจรจา

ต่อรองราคาเพ่ิมเติมกับนายยู่สิน จินตภากร (ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

สวนยางไทย จ ากัด ในการตกลงราคาซ้ือขายท่ีดิน) แจ้งยืนยันขอราคา

เสนอขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 1,730-0-13.9 ไร่ ในราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 

408,724,050 บาท

2) มติคณะกรรมการ กนอ. ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 19  

กรกฎาคม2560 ได้รับทราบผลการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน จ านวน  

1,730 ไร่ 13.90 ตารางวา เพ่ือใช้เป็นโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสของคณะอนุกรรมการต่อรองราคาท่ีดินฯ

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

  5.ด้านการสร้างการเติบโต
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท้ังปี
แผน/ผล 6 เดือน

ท้ังปี

ซ่ึงได้ด าเนินการต่อรองจนถึงท่ีสุดแล้ว แต่ทางบริษัท สวนยางไทย จ ากัด ยังคง

ยืนยันเสนอขายตามราคาท่ีแจ้ง จึงไม่สามารถท่ีจะจัดซ้ือตามราคาท่ีผู้ขายเสนอได้

และคณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบให้แจ้งผลการเจรจาต่อรองราคา เพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสต่อเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพ่ือพิจารณา ต่อไป

3) มติคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คร้ังท่ี 2/2560 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้ กนอ. ประเมินความเหมาะสมและ

ความคุ้มค่าในการลงทุนท้ังด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ในการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือจัด

ต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาท่ีดินและบริหารจัดการ พิจารณาเสนอแนวทาง

การด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินส าหรับจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

4) ปัจจุบัน กนอ.อยู่ระหว่างการทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมทางการลงทุนโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษนราธิวาส ตามมติคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

และจะด าเนินการต่อรองราคาท่ีดินอีกคร้ัง จึงท าให้กระบวนการจัดซ้ือท่ีดินเล่ือน

ออกไป โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซ้ือท่ีดินได้ในปีงบประมาณ 2562
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