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บทสรุปผูบ้ริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

กองตรวจราชการ (กตร.สปอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการติดตามวิเคราะห์และประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมของหน่วยงานในสังกัด รวมจ านวน 8 หน่วยงาน  ได้แก่ 
สปอ. กรอ. กพร. สมอ. กสอ. สศอ. สอน. และ กนอ. เพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงบริหารเป็นรายไตรมาส  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10 เล่มที่ 12 และเล่มที่ 13 กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,922,876,100 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,663,365,700 บาท แผนงานพ้ืนฐาน เป็นเงิน 
1,691,067,500 บาท แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 719,978,200 บาท และแผนงานบูรณาการ เป็นเงิน 
1,848,464,700 บาท ที่มีความเชื่อมโยงความส าเร็จกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ดังนั้น จึงไดด้ าเนินการติดตามและวิเคราะห์
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อก. ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 
30 กันยายน 2560) ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
ซึ่งจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย   
แต่ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม โดยมีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 5,471.755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.19
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  

2. ผลการด าเนินงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก รวมจ านวน 152 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
3,289,077,540 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 2,898,766,258 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.13 ประกอบด้วย (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จ านวน 135 โครงการ เป็นเงิน 
3,041,911,340 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 2,675,402,936 บาท (2) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 167,882,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 
จ านวน 154,191,922 บาท (3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 79,283,700 บาท  มีผลเบิกจ่าย จ านวน 69,171,400 บาท 

3. ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ อก. จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง จ านวน 104 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 
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2,673,204,200 บาท โดยก าหนดแผนการเบิกจ่ายใน รอบ 12 เดือน เป็นเงิน 2,610,439,477 บาท มีผลเบิกจ่าย 
จ านวน 2,403,837,582 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.09 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อ         
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน 27 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 347,189,300 บาท 
โดยก าหนดแผนการเบิกจ่าย ในรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 321,746,175 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 265,032,083 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 82.37 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 13  โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 162,473,900 บาท โดยก าหนดแผนการเบิกจ่าย ในรอบ 
12 เดือน เป็นเงิน 155,192,440 บาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 141,114,199 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 และ(4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ จ านวน 8 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เป็นเงิน 106,210,140 บาท โดยก าหนดแผนการเบิกจ่ายในรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 104,178,550 บาท 
มีผลเบิกจ่าย จ านวน 85,436,584 บาท คิดเป็นร้อยละ  82.01 
 4. สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ได้ดังนี้  

         4.1) ปัญหาผลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
4.1.1) การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีบาง

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงินรอบ 12 เดือน แต่หน่วยงาน
ที่รายงานผลการด าเนินงานไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนจากการด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถ
รวบรวมเหตุผลที่หน่วยงานนั้นๆ ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ 

4.1.2) การรายงานผลในกรณีจัดจ้างที่ปรึกษาในแต่ละโครงการของบางหน่วยงาน ซึ่งยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จขาดความชัดเจนในขั้นตอนที่ยังไม่แล้วเสร็จของหน่วยงานและไม่มีการรายงานระยะเวลา  
ที่จะด าเนินการเสร็จสิ้นในกรณีท่ีมีการกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปีเป็นยอดผูกพันในปีงบประมาณต่อไป 

4.1.3) ผลผลิตโครงการมีความหลากหลายตามกิจกรรมหลักของโครงการ แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลลัพธ์ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ในระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการ และในระดับภาพรวม อก. 
 4.2) ข้อเสนอแนะ  กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 

4.2.1) หน่วยงานในสังกัดควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนในรายงานกรณีที่ผลการด าเนินงาน     
ต่ ากว่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในแผนงานและแผนเงินทั้งปี 

4.2.2) กรณีจัดจ้างที่ปรึกษา การรายงานผลของแต่ละหน่วยงานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ควรระบุให้ทราบว่ายังด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  

4.2.3) การจัดท าโครงการของหน่วยงานในสังกัด  ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของโครงการ  
ภายหลังสิ้นสุดโครงการทุกโครงการ 

4.2.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 หน่วยงานในสังกัด อก. ควรให้ความส าคัญกับการ
เตรียมความพร้อมโดยก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จใน  
ไตรมาสแรก  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ของโครงการอย่างเหมาะสม แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 

ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1.1) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง  
      ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด
มีหลักเกณฑ์และแนวทางโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้งแล้วถ่ายทอดลงสู่เป้าหมายกระทรวงและหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความท้าทาย ชัดเจน สะท้อน ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนและประเทศชาติ
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของกระทรวง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในปี พ.ศ. 2564  

โดยผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดการให้บริการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ส าคัญสอดคล้องกับ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขัน จ านวน 12 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจ านวน 3 ตัวชี้วัด  รวมค่าเป้าหมายกระทรวงที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 15 ตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการก ากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอให้ส านักงบประมาณทราบ โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมรอบ 12 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลการปฏิบัติงานภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ปี 2560 

แผน/ผล หน่วยนับ ภาพรวม ต.ค. 59 – ก.ย. 60 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 

ทั้งปี 
ผล

สะสม 
ร้อยละ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      

1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิม่ขึ้น  
   เฉลี่ยไมต่่ ากว่า   

ร้อยละ 0.5 0.3 60.00 สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑม์วลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.6 4.5 281.25 สศอ. 

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมไมต่่ ากว่า พันล้านบาท 3,345.97 3,020.83 90.28 สศอ. 

4. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย   ร้อยละ 5 -34.33 - กรอ. 
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แผน/ผล หน่วยนับ ภาพรวม ต.ค. 59 –ก.ย. 60 หน่วย 
ผู้รับชอบ  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
แผน 
ทั้งปี 

ผล
สะสม 

ร้อยละ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)      

5. จ านวนผู้รับบริการได้รับการสนบัสนุนการให้บริการที่มี  
    ศักยภาพไม่ต่ ากว่า   

ราย 10,000 18,511 185.11 กสอ. 

6. ผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
   ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 65 78.02 120.03 สมอ. 

7. มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก าหนดมีผูม้าขอการรับรอง 
   เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า   

มอก. 40 28 70.00 สมอ. 

8. SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นตามเกณฑ์  
    ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 65 82.53 126.97 กสอ. 

9. จ านวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รบัการพัฒนาเข้าสู่อตุสาหกรรม 
    เชิงนิเวศ   

พื้นที ่ 15 18 120.00 กรอ. 

10. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิม่ขึ้น 
     ไม่น้อยกว่า   

ราย 1,080 2,454 227.22 กรอ./
กพร. 

11. ต้นทุนโลจิสติกสต์่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง 
     ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 0.1 0.47 470.00 กพร. 

12. โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการพัฒนา แห่ง 1 1 100 กนอ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

     

13. ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ     ล้านตัน/ป ี 22 34.79 158.14 กรอ. 

14. ปริมาณกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอันตรายไดร้ับการจัดการ   ล้านตัน/ป ี 1.18 2.13 180.51 กรอ. 

15. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
     อากาศไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 91.73 131.04 กรอ. 

 

  ทั้งนี้  จากการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน    
ที่ก าหนดไว้ พบว่า มีผลการปฏิบัติงานเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  10 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด  และมีผลการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 แต่มีผลการ
ด าเนินงานในรอบ 12 เดือน ต่ ากว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 03  เนื่องมาจาก ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) 
โดยรวมมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยในปี 2558  ค่า TFP อยู่ที่ 100.56 และ TFPG 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2558 มาจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.30  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภาพรวมปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีจ านวน 5 อุตสาหกรรม คือ (1) อุตสาหกรรมสิ่งทอ       
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(2) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (3) อุตสาหกรรมพลาสติก (4) อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง 
และ (5) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา โดยมีปัจจัยสาเหตุ ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต/ ระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย 
ส าหรับผลิตภาพการผลิตที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนายังคงมีน้อยมาก ท าให้ไม่สามารถผลิต
ตามความต้องการของตลาดได้ หากมีความต้องการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ส่งผลให้การผลิตสินค้าเดิมๆ 
ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านราคาที่มีการปรับตัวลดลง ไทยจึงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากเท่าที่ควร 
ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยค่อนข้างทรงตัว 
 2. ประเทศไทยยังไม่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ท าให้ผลิตภาพการผลิตของประเทศยังไม่
สูงเท่าที่ควร 
 3. การขาดแคลนแรงงานทั้งแง่ของจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และแรงงานที่มีฝีมือ อีกทั้ง
คุณภาพแรงงานที่ลดลง แรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมลดลง 
 4. การลงทุนในประเทศและจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้การขยายตัวด้านทุนต่ า เป็นปัญหาของ
อุตสาหกรรมไทยที่ท าให้ผลิตภาพการผลิตไม่สูงเท่าที่ควร 
 5. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน้อยมาก เนื่องจากการส่งออกท่ีหดตัวอย่างต่อเนื่อง จากราคา
น้ ามันที่ปรับตัวลดลงในตลาดโลกท าให้ราคาสินค้าต่อหน่วยที่ส่งออกปรับลดลงตาม และภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัว  
 6. บางอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการอยู่รอดเนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อีกทั้งยังคงมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนการด าเนินงานที่สูง ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดปัญหาการขยายตัวของผลิตภาพในอัตราที่ต่ า  
ตัวชี้วัดที่ 3  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ ากว่า 3,345.97 พันล้านบาท แต่มีผลการด าเนินงาน
ในรอบ 12 เดือน ต่ ากว่าเป้าหมาย คือ 3,020.83 พันล้านบาท เนื่องมาจากเป็นข้อมูลผลการด าเนินการในเดือน
ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประกาศในช่วงอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2560 
ตัวชี้วัดที่ 4  มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 แต่มีผลการด าเนินงาน   
ในรอบ 12 เดือน ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยมูลค่าการลงทุนลดลง 34.33 เนื่องมาจาก โครงการขนาดกลางและเล็ก 
หรือเอสเอ็มอีจะมีการทยอยขอประกอบกิจการและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งปี ขณะที่โครงการขนาดใหญ่
จะเข้ามาลงทุนในช่วงปลายปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามงบการลงทุนปกติของบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก 
นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่คาดว่าจะส่งผลให้เอกชนลงทุนในช่วงหลัง
ของปีนี้ เพราะเอกชนยังรอความชัดเจน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อไร  
ตัวชี้วัดที่ 7 มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก าหนดมีผู้มาขอการรับรองเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  40 มอก.  แต่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่า คือ 28 มอก. เนื่องมาจาก ผู้ประกอบการไม่เห็นความส าคัญในการขอรับรองมาตรฐาน 
โดยเฉพาะมาตรฐานทั่วไป และบางมาตรฐานไม่มีหน่วยตรวจสอบ ทั้งนี้ สมอ. ได้มีการจัดเตรียมแนวทางแก้ไข 
โดยจะเร่งด าเนินการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และเชิญชวน/ชี้แจงให้ผู้ประกอบการเห็นถึง
ความส าคัญของมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
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1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. ตามแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
 ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 5,922,876,100 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 1,663,365,700 บาท แผนงาน พ้ืนฐาน เป็นเงิน 1,691,067,500 บาท 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 719,978,200 บาท และแผนงานบูรณาการ เป็นเงิน 1,848,464,700 บาท     
โดยจ าแนกเป็นงบประมาณ ดังนี้  

   
     1) งบบุคลากร       1,622,254,200 บาท   
 2) งบด าเนินงาน      749,158,400 บาท  
      3) งบลงทุน            728,178,900 บาท   
       4) งบเงินอุดหนุน      575,737,600 บาท 
 5) งบรายจ่ายอื่น    2,247,547,000 บาท 

 

 

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัย       
การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้    

เป้าหมาย 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประมาณการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

ร้อยละ 
 

96 
 

100 
 

30 
 

34.37 
 

22 
 

21.25 
 

21 
 
23.34 

 
23 

 
21.04 

- รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 

 
98 

 
100 

 
33 

 
36.19 

 
22 

 
21.27 

 
21 

 
21.07 

 
22 

 
21.47 

- รายจ่ายลงทนุ 
ร้อยละ 

 
87 

 
100 

 
19 

 
22.04 

 
22 

 
21.11 

 
22 

 
38.73 

 
24 

 
18.12 
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1.2.1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อก. 
หน่วย : ล้านบาท  

หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
จัดสรร ปี 2560 

 
(1) 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

(2) 

12 เดือน 
 

(3) 

เบิกจ่าย 
(3)/(2)* 100 

(4) 

งบประมาณ 
 

(2)-(3) 

ภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม 5,922.876 5,935.471 5,471.755 92.19 463.716 
รายจ่ายประจ า   5,160.398 5,162.277 4,956.392 96.01 205.885 
รายจ่ายลงทุน 762.478 773.194 515.363 66.65 257.831 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1,468.248 1,474.896 1,400.545 94.96 74.351 
รายจ่ายประจ า   1,366.872 1,377.027 1,310.464 95.17 66.563 
รายจ่ายลงทุน 101.376 97.869 90.081 92.04 7.788 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  582.421 582.833 540.208 92.69 42.625 
รายจ่ายประจ า   515.775 513.903 488.565 95.07 25.338 
รายจ่ายลงทุน 66.646 68.930 51.642 74.92 17.287 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  1,382.643 1,382.643 1,361.907 98.50 20.736 
รายจ่ายประจ า   1,328.827 1,325.066 1,307.102 98.64 17.964 
รายจ่ายลงทุน 53.816 57.577 54.805 95.19 2.772 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  497.4047 497.405 440.245 88.51 57.160 
รายจ่ายประจ า   383.120 384.209 370.004 96.30 14.205 
รายจ่ายลงทุน 114.284 113.196 70.241 62.05 42.955 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  840.760 840.760 783.643 93.21 57.117 
รายจ่ายประจ า   817.407 810.990 758.264 93.50 52.727 
รายจ่ายลงทุน 23.353 29.769 25.379 85.25 4.390 

6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  633.635 638.661 486.098 76.11 152.563 
รายจ่ายประจ า   372.358 374.581 360.296 96.19 14.285 
รายจ่ายลงทุน 261.276 264.079 125.801 47.64 138.278 

7. ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  377.765 378.274 363.470 96.09 14.804 
รายจ่ายประจ า   376.039 376.501 361.697 96.07 14.804 
รายจ่ายลงทุน 1.727 1.774 1.774 100.00 - 

8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  140.000 140.000 95.640 68.31 44.360 
รายจ่ายลงทุน 140.000 140.000 95.640 68.31 44.360 

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
และ สบก.สปอ. (กองคลัง)  ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจ าบางหน่วยงานหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก หน่วยงานได้รับ
การจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มเติม 
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แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายของ อก. ในภาพรวม 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ในภาพรวม เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

 
 

จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
5,471.755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.19  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 66.65 ของงบประมาณในภาพรวมรายจ่ายลงทุน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายจ่ายลงทุนที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องเบิกจ่าย ร้อยละ 87 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  ทั้งนี้ จะพบว่ามีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมอ., กพร., 
กนอ. และ กรอ.    
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม. กับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน   
ในสังกัด จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กสอ., สปอ., สศอ., กรอ., สอน., กพร., สมอ., และ กนอ. ณ สิ้นไตรมาสที ่4  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  จะพบว่า  มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายเกินกว่าเป้าหมาย จ านวน     
3 หน่วยงาน ได้แก ่กสอ., สปอ.และ สศอ.  โดยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4   
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มุ่งเน้น

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึง ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ  
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม  มีแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานในสังกัด 
ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก 
จ านวน 152 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,289,077,540 บาท ดังนี้  

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือ    
ด้านต่างประเทศ ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จ านวน 135 โครงการ 
เป็นเงิน 3,041,911,340 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ จ านวน 41 โครงการ เป็นเงิน 840,687,500 บาท 
ประกอบด้วย สปอ. 9 โครงการ เป็นเงิน 237,110,000 บาท, กสอ. 8 โครงการ เป็นเงิน 195,228,700 บาท, 
สมอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 263,448,800 บาท และ สศอ. 21 โครงการ เป็นเงิน 144,900,000 บาท             
            (2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน
478,140,800 บาท ประกอบด้วย สปอ. 2 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท, กรอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 
13,114,800 บาท และ กสอ. 13 โครงการ เป็นเงิน 461,026,000 บาท             

(3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
140,000,000 บาท คือ กนอ.    

(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
46,704,000 บาท คือ กพร.    
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(5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน จ านวน 31 โครงการ เป็นเงิน 679,843,600 บาท ประกอบด้วย สปอ. 15 โครงการ เป็นเงิน 
251,850,000 บาท,สมอ 4 โครงการ เป็นเงิน 76,492,500 บาท, กรอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 82,581,100 บาท 
กพร. 4 โครงการ เป็นเงิน 39,520,000 บาท และสอน. 5 โครงการ เป็นเงิน 229,400,000 บาท  

(6) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 116,107,900 บาท ประกอบด้วย สปอ. 3 โครงการ เป็นเงิน 55,529,700 บาท 
และ กสอ. 1 โครงการ เป็นเงิน 60,578,200 บาท 

(7) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 37 โครงการ  
เป็นเงิน 740,427,540 บาท ประกอบด้วย สปอ. 7 โครงการ เป็นเงิน 111,894,140 บาท, กรอ. 4 โครงการ    
เป็นเงิน 17,205,000 บาท, กพร. 4 โครงการ เป็นเงิน 15,224,000 บาท, สมอ 2 โครงการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท, 
สศอ. 15 โครงการ เป็นเงิน 96,520,000 บาท และ สอน. 5 โครงการ เป็นเงิน 489,834,400 บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 
167,882,500 บาท ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีหน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ คือ กสอ. 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านที่ 5 การจัดการน  าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความ
สมดุลยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ จัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ทั้งนี้  อก. ได้จัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 79,283,700 
บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

(1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
44,129,100 บาท คือ กรอ. 

(2)  แผนยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 35,154,600 บาท คือ กรอ. 
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2.1) สรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5. การสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 
รวมทั งสิ น 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร งปม. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล  า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการ
น  า แ ล ะส ร้า งการเติ บ โตบ น
คุณ ภ าพ ชี วิ ต ท่ี เป็ น มิ ต ร กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

หน่วยงาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
โครงการ งปม. 

ท่ีได้รับ
จัดสสร 

เบิกจ่าย โครงการ งปม. 
ท่ีได้รับ
จัดสสร 

เบิกจ่าย โครงการ งปม. 
ท่ีได้รับ
จัดสสร 

เบิกจ่าย โครงการ งปม. 
ท่ีได้รับ
จัดสสร 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. สปอ. 36 660.3838 603.8999 - - - - - - 36 660.3838 603.8999 91.45 

2. กรอ. 8 112.9009 87.3884 - - - 7 79.2837 69.1714 15 192.1846 156.5598 81.46 

3. กสอ. 22 716.8329 704.3356 10 167.8825 154.1919 - - - 32 884.7154 858.5276 97.04 

4. กพร. 13 101.4880 86.9536 - - - - - - 13 101.4880 86.9536 85.71 

5. สอน. 10 719.2344 663.2381 - - - - - - 10 719.2344 663.2381 92.21 

6. สมอ. 9 349.6913 199.7614 - - - - - - 9 349.6913 199.7614 57.13 

7. สศอ. 36 241.420 234.1859 - - - - - -   36 233.7240 116.2390 241.420 234.1859 97.00 

8. กนอ. 1 140.0000 95.6400 - - - - - - 1 140.0000 95.6400 68.31 

รวมทั งสิ น 135 3,041.9113 2,675.4029 10 167.8825 154.1919 7 79.2837 69.1714 152 3,289.0775 2,898.7663 88.13 

 
  ทั้งนี้  จากตารางรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณดังกล่าวข้างต้น ของหน่วยงาน
ในสังกัด จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สปอ., กรอ., กสอ., กพร., สอน., สมอ., สศอ. และ กนอ. จะพบว่า โครงการ
ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมจ านวน 145 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,209,833,840 บาท    
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 2,829,594,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.15 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่  
ได้รับจัดสรรทั้งปี) โดยการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลัก
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย (1) สร้างสังคมผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานราก (2) ยกระดับ ผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม (3) สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (4) สร้างและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (5) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้บุคลากร (6) ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิต และ(7) 
เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่การผลิตและตลาดโลก มุ่งเน้นการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพัฒนาระบบ
มาตรฐานและต่อยอดนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การผลิต รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและเข้มแข็งรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  



รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    10 

 
และการด าเนินโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 คือ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินงานโครงการ โดย กรอ. จ านวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 79,283,700 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 69,171,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.25 (เปรียบเทียบกับวงเงินที่
ได้รับจัดสรรทั้งปี) ซึ่งการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจ
หลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) คือแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่าง
ยั่งยืน มุ่งเน้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า เพ่ือสร้างระบบให้สังคม ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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 และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
ของประเทศ รวมถึงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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. 21 458.6976 454.3822 6 53.2346 50.2843 2 15.2800 14.7815 7 103.1786 84.4519 36 630.3908 603.8999 

2. กรอ. - - - 12 80.8282 71.7844 3 85.2344 84.7754 - - - 15 166.0626 156.5598 

3. กสอ. 32 871.3365 858.5276 - - - - - -- - - - 32 871.3365 858.5276 

4. กพร. 5 46.7368 44.7179 - - - 8 54.6780 41.5573 - - - 13 101.4148 86.2753 

5. สอน. 10 703.7822 663.2381 - - -- - - - - - - 10 703.7822 663.2381 

6. สมอ. 8 345.6913 198.7767 - - - - - - 1 1.0000 0.9847 9 346.6913 199.7614 

7. สศอ. 28 184.1950 184.1950 8 47.6834 47.3234 - - - - - - 36 231.8784 231.5184 

8. กนอ. - - - 1 140.000 95.6400       1 140.0000 95.6400 

รวม
ทั้งสิ้น 

104 2,610.4395 2,403.8376 27 321.7462 265.0321 13 155.1924 141.1142 8 104.1786 85.4366 152 3,191.5566 2,8954204 
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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. 2560 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิต 
   โดยรวมเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 

ร้อยละ 0.45  
(ปี 56) 

0.5 0.3 60 สศอ. 

2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  
   และวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   ตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 65 
(ปี 58) 

65 92.08 141.66 กสอ. 

3. จ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมลูค่า 
    ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 

ร้อยละ N/A 65 N/A - กสอ. 

4. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
    ด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลุ่มอุตสา- 
หกรรม 

N/A 1 1 100 สมอ. 

5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย2 ร้อยละ 1.43% 
(ปี 55) 

2% 
(0.1) 

0.47 470 กพร. 

6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
    ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 1.6 
(ปี 60) 

1.60 4.5 281.25 สศอ. 

7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม  
    ไม่ต่ ากว่า 

พันล้าน
บาท 

3,345.97 
(ปี 60) 

3,345.97 
 

3,020.83 90.28 สศอ. 

8. ร้อยละของหน่วยรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน
ระดับจังหวดัไดร้ับการพัฒนาไม่นอ้ยกว่า3 

ร้อยละ N/A - 100 100 สมอ. 

9. จ านวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ก าหนด 
   มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

มอก. 50 
(ปี 59) 

40 28 70 สมอ. 

 

หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัดที่ 3  ไม่มีผลการด าเนินโครงการเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

 2. ตัวชี้วัดที่ 5  ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย มีการปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงาน เป็นร้อยละ 0.1   
ตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการทบทวนตามแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
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 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 104 โครงการ โดยใน 
ไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 90 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.54 เมื่อเทียบกับแผนการ
ด าเนินโครงการทั้งปี อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 12 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ  

 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,673,204,200 บาท ซึ่งมีก าหนดแผนการเบิกจ่ายทั้งปี รวมเป็นเงิน 2,610,439,477 บาท 
โดยมีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,403,837,582 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.09 เมื่อเทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายทั้งปี สอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยมีผล   
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4  เป็นเงิน 1,109,452,579 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.69  (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
เป็นเงิน 1,159,393,812 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.87 ได้แก่  

สถานะการด าเนินโครงการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงาน 

ยกเลิก 
รวม

ท้ังสิ้น 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.1 26 4 1 31 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.2 33 1 - 34 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.3 14 -   - 14 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.4 6 2 - 8 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.5  - 5  - 5 
กลยุทธ์ฯ ที่ 1.6 11 1 - 12 

รวมท้ังสิ้น 90 13 1 104 
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 34,300,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 
34,300,000 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 34,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมผีลงาน
โดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลงาน  
ในรอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ได้ตามเป้าหมายทั้งปี โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 

- การเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : การวิจัยและพัฒนาความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ 
ระยะที่ 2  

- ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 14 โครงการ 

เป็นเงิน 401,069,500 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 309,961,568 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 381,564,469 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ซึ่งมผีลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 

- การสร้างและส่งเสริมเอสเอมอีอัจฉริยะ   
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
- การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
- การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล 
- การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่ต่างๆ  
- การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน  
- การพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ก้าวสู่สังคมดิจิทัล  
- การพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  
- การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
- โครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมภาคเหนือตอบบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 719,234,400 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 
703,782,244 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 663,238,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.24 ซึ่งมี
ผลงานโดยเฉลี่ยเทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

3.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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- เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2549/2550  

- การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับการให้บริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- การส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ าตาลทราย 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยของประเทศไทย 
- การอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และการปรับปรุง 
3.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
อยู่ในระหว่างการด าเนินงานงวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2560 

- การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน้ าตาลทราย อยู่ในระหว่างการด าเนินงานงวดสุดท้าย 
ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2560 

- การส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย เนื่องจากด าเนินการจัดจ้าง
ในกิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ในเดือนกรกฎาคม 2560   
ท าให้ผลการด าเนินการล่าช้า โดยในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน
งวดที่ 2  ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

- การวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธุ์อ้อย เนื่องจากด าเนินการกิจกรรมการพัฒนา
เพ่ือปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ในรอบ 
12 เดือน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้ว และอยู่ในระหว่างการด าเนินงานงวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จเดือนพฤศจิกายน 2560  

4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน           
5 โครงการ เป็นเงิน 32,800,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 30,350,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 30,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

4.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 
- การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทย เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วย

เศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2 
- การศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ

ของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
- การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 

4.2) ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษากลยุทธ์การเปิดเสรีด้านการ
ลงทุนและบริการในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของไทย 
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 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เป็น  
ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีผลการเบิกจ่าย     
ไตรมาสที่ 4  เป็นเงิน 341,027,354 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58  (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 
342,462,100 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 ได้แก ่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน           
8 โครงการ เป็นเงิน 89,520,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 88,020,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 86,843,731 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.66 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.14  โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
- การส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3R  
- การยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
- การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
- การสร้างจิตส านึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรและองค์กรภาคการผลิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
- การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  

1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ทีไ่ม่ใช้แล้วท่ีไม่อันตรายในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และการจัดสัมมนาสรุปผล
การด าเนินโครงการ และซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2560  
 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
เป็นเงิน 104,957,100 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 104,317,100 บาท      
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 104,058,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.75 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ย
เทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 

- การสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม 
- การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน 
- การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
- การเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม   

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน        
22 โครงการ เป็นเงิน 150,400,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 150,125,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 150,125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 
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 - การบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 - การประเมินพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0) 
 - การจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbonization) เพ่ือให้เกิดผลิตภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 
 - การพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน (Roadmap for Organizational Sustainability Growth) 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี
วิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วย Automation & Robotic ในภาคอุตสาหกรรม
ตามแนวอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  - การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพ่ือเป็นครัวอาหารของโลก 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
  - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พลาสติก) 
  - การยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ     
ผลิตภาพการผลิต 
  - การเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Productivity 
For Sustainability Thai Industry) 

- การเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิตอล  (Digital Networking in Manufacturing) 
- การวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้านเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
- การเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(Skill Certification System for Automotive Industry) 
- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
- การบูรณาการการบริหารจัดการแบบองค์รวมสู่เป้าหมายด้วยการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ให้กับหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (Public Sector Productivity Excellence) 
- การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอนาคตศึกษา Center of Excellence for Foresight 
- การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีผลการ
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 360,657,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43  (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
เป็นเงิน 366,406,885 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่  
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน        
3 โครงการ เป็นเงิน 93,767,600 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 93,767,600 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 90,082,152 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.07 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค  
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 
- โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 10 โครงการ 
เป็นเงิน 273,767,500 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 268,919,285 บาท       
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 266,855,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.23 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จดังนี้ 

- การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยาน 
- การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ 

3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน          
1 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 3,720,000 บาท       
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 3,720,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมผีลงานโดยเฉลี่ยเทียบ
แผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คือ การศึกษามูลค่าการค้าจาก
มูลค่าเพ่ิม (Trade in Value Added)ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 198,776,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 345,691,300 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.50    
โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดังนี ้

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
- การรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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- การส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999) 
- การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
- การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 

1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
- การก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

และคุ้มครองผู้บริโภค โดยอยู่ระหว่างที่ปรึกษาส่งร่างมาตรฐานที่พร้อมจะเวียนขอข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานการประชุมของคณะท างานผู้จัดท าร่างมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้มีการผูกพันงบประมาณตามสัญญาจ้าง 3,339,100 บาท 

- การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ  โดยอยู่ระหว่างตรวจรับการจัดท าแผนหลัก            
และออกแบบโครงการ การปรับพ้ืนที่ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาการก่อสร้างสนามทดสอบ R 117 
พร้อมรายละเอียดประกอบแบบ และการก่อสร้างอาคารส านักงานพร้องห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค 

กลยุทธ์ที่ 1.5  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาค อุตสาหกรรม      
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 44,717,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.68 (เม่ือเปรียบเทียบกับแผน
เบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 46,736,800 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดังนี้ 

- การยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม
การเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในการอบรมบุคลากรระดับบริหารและหัวหน้างานให้ได้รับความรู้ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และให้ค าปรึกษาแนะน าในแต่ละสถานประกอบการ 

- การสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล อยู่ระหว่างการด าเนินการ    
ให้ค าปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาของโครงการ 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพ้ืนที่ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

- การสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สถานประกอบการเลือกใช้งานและท าการวิจัยตลาด และจัดท า
หนังสือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

- การสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพ่ือการอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และกิจกรรมติดตามความคืบหน้าของ
แผนการปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ/จัดท าฐานข้อมูลระดบั
ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน 
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4  เป็นเงิน 349,205,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย
ทั้งปี เป็นเงิน 349,748,580 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ ได้แก่  
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1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
8 โครงการ เป็นเงิน 271,071,500 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 242,610,000 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 243,156,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม  
- การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต (Future food)  
- การศูนย์เชื่อมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ (Windows of Thai Food) 
- การวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated cellulose) 
- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด์และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ  
- การศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ   

 1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สอจ.เพชรบุรี อยู่ระหว่าง

การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 30 ราย ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
เป็นเงิน 108,170,300 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 107,138,580 บาท       
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 106,049,351 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 ซึ่งมผีลงานโดยเฉลี่ย
เทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

- การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ซูเปอร์คลัสเตอร์ 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ 
- การพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยภายใต้

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น* ร้อยละ 5 
(ปี 51-53) 

5 -18.67 
6.47 

- 
129 

กรอ./
กนอ. 

2. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการ 
    ข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ  27,847 
(ปี 57) 

1 1.98 
(9,325) 

198.63 สศอ. 

3. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการศึกษาความเหมาะสม 
   ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

พื้นที ่ 38  
(ปี 59) 

5 22 440 กรอ. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

4. จ านวนศูนย์การออกแบบและตรวจสอบคณุภาพ 
    ผลิตภณัฑ์ในพื้นที่ส่งเสริมคลัสเตอร ์

  เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

แห่ง N/A 3 
(1) 

1 100 สปอ. 
(สอห.) 

5. จ านวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น  ไร ่ 120,000 เพิ่มขึ้น 
500 ไร่ 

1,401 280.2 กนอ. 

6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (เฉพาะ First s-curve) 

ร้อยละ N/A 5 -34.33 - กรอ. 

   
   ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 27 โครงการ โดยใน ไตร
มาสที่ 4  มีผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.07 เมื่อเทียบกับแผนการ
ด าเนินโครงการทั้งปี อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 
รวมเป็นเงิน 347,189,300 บาท  ซึ่งมีก าหนดแผนการเบิกจ่ายทั้งปี รวมเป็นเงิน 321,746,175 บาท โดยมีผล
การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 265,032,083 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.37 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่าย
ทั้งปี สอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะการด าเนินโครงการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยกเลิก 
รวม

ท้ังสิ้น 
กลยุทธ์ฯ ที่ 2.1 3 2 - 5 
กลยุทธ์ฯ ที่ 2.2 10 2 - 12 
กลยุทธ์ฯ ที่ 2.3 1 1 - 2 
กลยุทธ์ฯ ที่ 2.4 1 - - 1 
กลยุทธ์ฯ ที่ 2.5 6 1 - 7 

รวมท้ังสิ้น 21 6 - 27 



รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

 
กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    22 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 18,623,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.31 
(เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 27,666,975 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์      
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.67 โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) ดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลความปลอดภัยโรงงาน (Industrial Safety Data Warehouse) 
- การพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ เครื่องจักรเอกชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 
1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory information Center 
System : FICs) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดที่ 3 จ านวน 
1,365,525 บาท ซ่ึงคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จงวดที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

- การพัฒนาระบบการอนุญาต วัตถุอันตราย ณ จุดเดียว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 จ านวน 6,081,100 บาท ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จในมกราคม 2561 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 88,909,460 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.62 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน  92,017,400 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.75 
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
5 โครงการ เป็นเงิน 47,934,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 47,934,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 45,186,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.27 ซึ่งมีผลงานโดยเฉลี่ย
เทียบแผนงานรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

- เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ 
- การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด   
- การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม  
- การจัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม   
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2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน  
7 โครงการ เป็นเงิน 50,350,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 44,083,400 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 43,723,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.24 โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
- การศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- การจัดท าและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

ผลกระทบภาคอุตสาหกรรม 
- การศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
- การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยง

จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา Industrial Economics Center ระยะที่ 1 
- การการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 

1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
- การจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) อยู่ระหว่างด าเนินงานตรวจรับพัสดุ

งวดที่ 3 โดยเมื่อเบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้วเสร็จ จะข้อมูลมีรายงาน PMI ในเดือน ก.ค., ส.ค., และ ก.ย. 2560       
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 

- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี จากปาล์มน้ ามัน 
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ โดยมีก าหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผล
การศึกษา ในวันที่ 12 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 99,990,000บาท คิดเป็นร้อยละ 69.27 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย
ทั้งปี เป็นเงิน 144,350,000 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 4,583,600 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 4,350,000 บาท      
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 4,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการ คือ 
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน  

2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
1 โครงการ เป็นเงิน 140,000,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 140,000,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 95,640,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.31 โดยได้ด าเนินโครงการ 
คือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างนิคมฯ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งนี้ก่อสร้างล่าช้าเนื่องมาจาก กนอ. มีการปรับแก้ TOR หลายครั้ง และมีการ
ประกาศประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ยกเลิกตามประกาศ กนอ. ที่ 172/2559 เนื่องจาก         
มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการจัดตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 5,098,273 บาท             
คิดเป็นร้อยละ 96.18 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 5,300,600 บาท) และมีการด าเนินโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ด าเนินแล้วเสร็จ คือ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)   

กลยุทธ์ที่ 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 52,411,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (เมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายทัง้
ปี เป็นเงิน  52,411,200 บาท) และมีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.75 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ  
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ 
เป็นเงิน 57,243,900 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 48,811,200 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 48,811,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลด าเนินโครงการดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
- การเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- การส่งเสริมการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
- การพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
- การช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม      

โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดที่ 4 จ านวน 2,932,500 บาท ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในงวดที่ 5   
เดือนมกราคม 2561 

2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน  
1 โครงการ เป็นเงิน 3,870,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 3,600,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 3,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) 

3.2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอุตสาหกรรม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
12 เดือน 

ร้อยละ 
หน่วย 
งาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการรบัรองการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco 
Champion 

1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 

 
19 

(ปี 58) 
 
8 

(ปี 59) 

 
21 
 
 

15 

 
21 
 
 

18 

 
100 

 
 

120 

 
กนอ. 

 
 

กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย)  
    ได้รับการจดัการเข้าระบบเพิ่มขึ้น 

ล้านตัน/ป ี 21 
(ปี 58) 

22 34.79 158.14 
 

กรอ. 

3. จ านวนสมาชิกเครือข่ายชุมชนที่ร่วมกันป้องกัน 
    และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น   

ร้อยละ - 5 
 

48.48 
(6,213 ราย) 

- สปอ. 
(สนย.) 

4. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
   เพิ่มขึ้น 

ราย 1,080 
(ปี 60) 

1,080 
 

2,454 227.22 กรอ. 

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย 
   ได้รับการจัดการ 

ล้านตัน/ป ี 1.18 
(ปี 60) 

1.18 2.13 180.51 กรอ. 

6. โรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับการตรวจสอบด้านมลพิษ 
    ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
(ปี 59) 

80 91.73 114.66 กรอ. 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวดัที่ 3 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝา้ระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด เป็นร้อยละ 5 
 

 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 13 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 4  
มีผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85 เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินโครงการทั้ง
ปี อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ ดังนี้ 

  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 
รวมเป็นเงิน 162,473,900 บาท ซึ่งมีก าหนดแผนการเบิกจ่ายทั้งปี รวมเป็นเงิน 155,192,440 บาท โดยมีผลการ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 141,114,199 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

สถานะการด าเนินโครงการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยกเลิก รวมท้ังสิ้น 

กลยุทธ์ฯ ที่ 3.1 2 1 1 4 
กลยุทธ์ฯ ที่ 3.2 2 - - 2 
กลยุทธ์ฯ ที่ 3.3 - - - - 
กลยุทธ์ฯ ที่ 3.4 - - - - 

กลยุทธ์ฯ ที่ 3.5 1 4 - 5 

กลยุทธ์ฯ ที่ 3.6 2 - - 2 
รวมท้ังสิ้น 7 5 1 13 
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กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 15,224,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 15,224,000 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 13,964,364 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.73  ด าเนินโครงการ โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดังนี้ 

1.1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
- การเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

ของไทย เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 
- การพัฒนากลไกการก ากับดูแลเชิงรุก เพ่ือการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และ

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
1.2) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือยกระดับ

ความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 
1.3) ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ การยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการก ากับ

ดูแลการประกอการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เนื่องจาก ได้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการ
จัดท าโครงการแล้ว ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการฯ และเห็นควรน างบประมาณไปด าเนินการอ่ืนแทน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกรมมากที่สุด โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจากโครงการดังกล่าวฯ ให้แก่ สรข.1-7  
เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมีความโปร่งใส 
(ส่วนภูมิภาค)  

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)    
ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 35,154,600 บาท และก าหนดแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 32,625,000 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 32,625,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  ดังนี้ 

- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- การบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปีที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 96,855,300 บาท 
และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 92,063,440 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน 
เป็นเงิน 79,743,302 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.62 ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก ่ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 57,295,300 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 52,609,400 บาท   
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 52,150,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
คือ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม 
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 2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 15,280,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 
15,280,000 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 14,781,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.74          
โดยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

- การเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ของไทยเพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่
ประกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์พื้นที่ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่    
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเหมืองใต้ดิน และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน      
ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า TOR 

- การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะ
ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาและประยุกต์    
ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

- การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม
ศึกษาเตรียมความในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือลดปรอทจากการท าเหมืองแร่ทองค าพ้ืนบ้านและ
ขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาดิน
และตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน            
2 โครงการ เป็นเงิน 15,280,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 15,280,000 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 14,781,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.74 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)  ดังนี้ 

 - การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
 3.2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานแผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2560 

ผล 
12 เดือน 

ร้อย
ละ 

หน่วย 
งาน 

1. หน่วยงานในสังกัด อก. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ของ ปปท. 

ร้อยละ 62.5 
(ป ี58) 

80 88.60 110.75 สปอ. 
(ศปท.) 

2. ระบบหรือเครื่องมือเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและการให้บริการไดร้ับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จ านวน N/A 2 3 150 สปอ.  
(ศทส.) 

 
3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 98 
(ปี 59) 

80 91 113.75 สปอ. 
(สบค.) 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ    
    ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) 

ร้อยละ 84.32 
(ปี 57) 

85 86.08 101.27 สปอ. 

 

 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ โดยใน      
ไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผนการด าเนิน
โครงการทั้งปี ดังนี้ 

 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

รวมเป็นเงิน 106,210,140 บาท  ซึ่งมีก าหนดแผนการเบิกจ่ายทั้งปี รวมเป็นเงิน 104,178,550 บาท โดยมีผลการ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 85,436,584 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.01 เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 5,000,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 5,000,000 บาท มีผลการใช้
งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 4,520,464 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.41 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คือ การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 

สถานะการด าเนินโครงการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยกเลิก รวมท้ังสิ้น 

กลยุทธ์ฯ ที่ 4.1 1 - - 1 

กลยุทธ์ฯ ที่ 4.2 2 - - 2 
กลยุทธ์ฯ ที่ 4.3 2 - - 2 
กลยุทธ์ฯ ที่ 4.4 3 - - 3 

รวมท้ังสิ้น 8 - - 8 
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กลยุทธ์ที่ 4.2  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
2 โครงการ เป็นเงิน 55,500,000 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 55,468,410 บาท 
มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน  50,672,519  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.35 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ดังนี้ 

- การติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 21,441,200 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน 
เป็นเงิน 19,441,200 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 16,870,028 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.77
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 18,441,200 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 
18,441,200 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 15,885,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.14    
โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 

2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (โอนเงินสมทบงบด าเนินงาน จ านวน 2 ล้านบาท) และก าหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 1,000,000 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน    
เป็นเงิน 984,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.47 โดยได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คือ การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการมาตรฐาน  

กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 24,268,940 บาท และก าหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 24,268,940 บาท มีผลการใช้งบประมาณรอบ 12 เดือน เป็นเงิน 13,373,573 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.11 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ดังนี้ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 

 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

4.1) ปัญหาผลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

4.1.1) การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีบางหน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงินรอบ 12 เดือน แต่หน่วยงานที่รายงานผล       
การด าเนินงานไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนจากการด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถรวบรวม
เหตุผลที่หน่วยงานนั้นๆ ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ 

4.1.2) การรายงานผลในกรณีจัดจ้างที่ปรึกษาในแต่ละโครงการของบางหน่วยงาน ซึ่งยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จขาดความชัดเจนในขั้นตอนที่ยั งไม่แล้วเสร็จของหน่วยงานและไม่มีการรายงานระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการเสร็จสิ้นในกรณีท่ีมีการกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปีเป็นยอดผูกพันในปีงบประมาณต่อไป 

4.1.3) ผลผลิตโครงการมีความหลากหลายตามกิจกรรมหลักของโครงการ  แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุผลลัพธ์
ของโครงการที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรม  รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลลัพธ์ภายหลังสิ้นสุดโครงการในระดับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  และในระดับภาพรวม  อก. 
 
4.2) ข้อเสนอแนะ กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 

4.2.1) หน่วยงานในสังกัดควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนในรายงานกรณีที่ผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ในแผนงานและแผนเงินทั้งปี 

4.2.2) กรณีจัดจ้างที่ปรึกษา  การรายงานผลของแต่ละหน่วยงานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ควรระบุให้
ทราบว่ายังด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด  และจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  

4.2.3) การจัดท าโครงการของหน่วยงานในสังกัด  ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์
ของโครงการที่ชัดเจน  รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลลัพธ์  และความคุ้มค่าของโครงการ  ภายหลัง
สิ้นสุดโครงการทุกโครงการ 

4.2.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 หน่วยงานในสังกัด อก. ควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมโดยก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ของโครงการอย่างเหมาะสม แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 



ภาคผนวก



ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย 2 2 (15) 2 2.2 13,684,000        13,684,000       13,684,000       100.00   

2. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 2 2 (15) 4 4.1 5,000,000         5,000,000        4,520,464         90.41     

3. โครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 2 (15) 4 4.2 30,000,000        29,968,410       29,288,627       97.73     

4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ 2 2 (15) 4 4.2 25,500,000        25,500,000       21,383,892       83.86     

    กระทรวงอุตสาหกรรม

5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 2 2 (15) 4 4.3 18,441,200        18,441,200       15,885,328       86.14     

6. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 2 2 (15) 4 4.4 18,300,000        18,300,000       8,695,652         47.52     

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว 2 2 (15) 4 4.4 968,940            968,940           375,248           38.73     

8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 2 2 (10) 2 2.2 15,500,000        15,500,000       15,500,000       100.00   

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร 2 2 (10) 1 1.6 94,200,000        94,200,000       94,200,000       100.00   

10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมุสลิม 2 2 (10) 1 1.6 10,000,000        10,000,000       10,000,000       100.00   

11. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 2 (10) 3 3.6 6,000,000         6,000,000        5,727,708         95.46     

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2 2 (10) 1 1.3 32,000,000        32,000,000       31,326,597       97.90     

13. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 2 2 (10) 1 1.2 9,020,000         9,020,000        8,666,693         96.08     

14. โครงการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 2 (10) 3 3.6 9,280,000         9,280,000        9,053,825         97.56     

15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2 2 (10) 4 4.4 5,000,000         5,000,000        4,302,673         86.05     

16. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ 2 2 (10) 2 2.2 10,000,000        10,000,000       9,056,033         90.56     

     อุตสาหกรรมระดับจังหวัด

17. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป 2 2 (10) 1 1.3 40,000,000        40,000,000       39,273,383       98.18     

     การเกษตรในภูมิภาค

18. โครงการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค เพ่ือก าหนดนโยบาย 2 2 (10) 1 2.2 3,750,000         3,750,000        3,587,548         95.67     

     การพัฒนาอุตสาหกรรม

19. โครงการจัดท าตัวชี วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 2 2 (10) 1 2.2 5,000,000         5,000,000        3,358,479         67.17     

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

20. โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่อันตรายในพื นท่ี 2 2 (10) 1 1.2 8,500,000         8,500,000        8,077,038         95.02     

     14 จังหวัดภาคใต้
21. โครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด 2 2 (10) 1 1.2 1,600,000         1,600,000        1,600,000         100.00   

22. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3R 2 2 (10) 1 1.2 2,000,000         2,000,000        1,600,000         80.00     

23. โครงการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพ่ืออุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.6 55,000,000        55,000,000       55,000,000       100.00   

     อนาคต (Future food)
24. โครงการศูนย์เช่ือมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ 2 2 (1) 1 1.6 4,000,000         4,000,000        4,000,000         100.00   

     (Windows of Thai Food)
25. โครงศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.1 19,300,000        19,300,000       19,300,000       100.00   

     ยานยนต์ไฟฟ้า  (งบลงทุน ก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ)
26. โครงการยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2 2 (1) 1 1.2 31,900,000        31,900,000       31,900,000       100.00   

27. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2 2 (1) 1 1.2 32,500,000        31,000,000       31,000,000       100.00   

28. โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ : การวิจัยและพัฒนา 2 2 (1) 1 1.1 15,000,000        15,000,000       15,000,000       100.00   

     ความทนทานชิ นส่วนยานยนต์ ระยะท่ี 2  (งบลงทุน)
29. โครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated cellulose) 2 2 (1) 1 1.6 9,200,000         9,200,000        9,200,000         100.00   

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด์และการแปรรูป 2 2 (1) 1 1.6 22,570,000        22,570,000       22,570,000       100.00   

     พลาสติกชีวภาพ
31. โครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม(สาขาอาหาร)ต้นแบบ 2 2 (1) 1 1.6 47,640,000        47,640,000       47,640,000       100.00   

32. โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรและองค์กรภาคการผลิต 2 2 (2) 1 1.2 3,000,000         3,000,000        3,000,000         100.00   

     สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน
33. โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการเติบโต 2 2 (2) 1 1.2 1,000,000         1,000,000        1,000,000         100.00   

     อย่างย่ังยืน
34. โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 2 2 (11) 1 1.3 21,767,600        21,767,600       19,482,172       100.00   

     สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2 2 (11) 1 1.6 28,461,500        -                 546,340           -        

36. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2 (11) 2 2.4 5,300,600         5,300,600        5,098,273         96.18     

     โดยการมีส่วนร่วม
รวมท้ังส้ิน 660,383,840     630,390,750    603,899,973     95.80     
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

                     4.1 ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน


                     4.2 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

                     4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงการเป็นสมาชิก 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 13,684,000    13,684,000    13,684,000     100

องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย

   1.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกขององค์การเพ่ิมผลผลิต 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100         12,724,000    12,724,000     12,724,000      100        ผลการด าเนินงาน

แห่งเอเชีย   - ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกประจ าปี ค.ศ. 2017 จ านวน 2 งวด จ านวนเงิน

USD 351,790 หรือคิดเป็นเงินไทย 12,177,235 บาท และจ่ายค่าธรรมเนียม 

1,150 บาท

   1.2 การด าเนินงานการเป็นสมาชิกองค์การ - - - ผลการด าเนินงาน   มีดังน้ี

เพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) - จัดอบรม E-learning

 - เข้าร่วมประชุม Workshop Meeting of Head of NPOs

 - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ

 - จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

แผน/ผล 12 เดือน

ในปี 2560 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนในกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการตาม

ข้อตกลงกับ APO

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

   1.3 ค่าบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ 12 เดือน 12 เดือน 100.00     960,000         960,000         960,000          100.00    ผลการด าเนินงาน

 - เบิกค่าใช้จ่ายในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการของ APO ปี 2017

แพร่ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ APO / ค่าใช้จ่ายในการ

 - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์

  - ค่าใช้จ่ายในคัดเลือกรายงานจากผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 - พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จ านวน 5 ทุน มีผู้สมัคร 12 คน ผ่านการคัดเลือก

เข้ารับทุน 8 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 4 คน และภาคเอกชน 4 คน

2. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน -           -           -         5,000,000     5,000,000      4,520,464       90.41

   2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 80 ราย/ 85 ราย/ 106.25     108,000         108,000         83,800            77.59      ผลการด าเนินงาน

จริยธรรม คุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างเครือข่าย 1 คร้ัง 3 คร้ัง  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

และสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ในกระทรวงอุตสาหกรรม ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน 85 คน 

 - จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2564)

 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 30 เล่ม

 - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564)

   2.2 บูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 25/1 132 528 102,000         102,000         136,000          133.33    - จัดสัมมนา โครงการบทบาทภาคธุรกิจกับการต้านทุจริตติดสินบน

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกันและ เพ่ือส่งสัญญาณเตือนภัยการทุจริต โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จ านวน 1 คร้ัง 

ปราบปรามการทุจริต น าไปสู่ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 132 คน

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเครือข่าย 

34



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

   2.3 เสริมสร้างระบบแจ้งเบาะ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต 2 7 350.00     - - - -         ผลการด าเนินงาน

ในกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 2 ช่อง   เพ่ิมช่องทางการรับเร่ืองร้อเรียน แจ้งเบาะแส เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต

ได้แก่ ทางอีเมล์ / โทรศัพท์ ผ่าน 7 ช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ www.industry.go.th หัวข้อ “รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ

   ประพฤติมิชอบ”

2. โทรศัพท์หมายเลข 02 202 3089

3. ด้วยตนเอง



4. ทางไปรษณีย์


5. ผ่านช่องทาง Messenger Facebook.com


6.  E-mail : acc.ops@gmail.com


7.  Line Official ID @ bxp6854h

   2.4 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับภาคีเครือข่าย 2 1 50.00       20,000          20,000           - -         ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  - เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต งานวันต่อต้านคอรรัปช่ันสากล (ประเทศไทย)

ในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือร่วมกันสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ ต้านทุจริต” จ านวน 1 คร้ัง

   2.5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 250/5 396/7 158.40 2,430,000      2,430,000       1,970,945 81.11      ผลการด าเนินงาน

 (ความรู้  ทักษะ และทัศนคติ) ในการป้องกันและ  - จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (ความรู้ทักษะ 

ปราบปรามการทุจริต และทัศนคติ) จ านวน 2 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 554 คน

 - หัวข้อ "การขัดกันระหว่างประโยชน์เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 6 คร้ัง ผู้เข้าร่วมสัมนาจ านวน 506 คน

 - หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการประเมิณหลักฐานเชิงประจักษ์ ในทางคุณธรรม

และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการรายงานผลการด าเนินงาน

การขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" มีผู้เข้าร่วทสัมมนาจ านวน 48 คน

   2.6 ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 4 4 100         1,450,000      1,450,000       1,448,000 99.86      ผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  -จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของหน่วยงานในสังกัดสปอ. จ านวน 4 คร้ัง  มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 136 คน 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

   2.7 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 4 133.33 -          590,000         590,000         500,000          84.75      ผลการด าเนินงาน

 - โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

 - โครงการการประกวดตราสัญลักษณ์ และค าขวัญการป้องกันและปราบปราม

และต่อต้านการทุจริต

 - จัดท าสต๊ิกเกอร์ application line

 - จัดท าเอนิเมชัน 

   2.8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 2 2 100         144,000         144,000 225,719 156.75    ผลการด าเนินงาน

ในกระทรวงอุตสาหกรรม  - จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

ในสังกัด สปอ.

 - ตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด สปอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวมท้ังส้ิน 85 หน่วยงาน

 - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสนับสนุนงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

จ านวน 1 คน

   2.9 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี  1 1 100.00     156,000         156,000         156,000          100.00    ผลการด าเนินงาน

 - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสนับสนุนงานด้านการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริต จ านวน 1 คน

3. โครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย -           -           -         30,000,000    29,968,410    29,288,627     97.73 ผลการด าเนินงาน

และยุทธศาสตร์  - ของโครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีดังน้ี

   3.1 โครงการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย -           -           -         28,000,000    27,968,410     27,383,377      97.91

และยุทธศาสตร์ของ อก. 

        3.1.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 159 ราย 159 ราย 100.00     23,796,000    23,796,000     24,424,523      102.64    ผลการด าเนินงาน

   - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 152 ราย ภูมิภาค 7 ราย รวมท้ังส้ิน 159 ราย

เพ่ือปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

        3.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3 คร้ัง 4 คร้ัง 133.33     1,370,000      1,370,000       1,285,476        93.83      ผลการด าเนินงาน

      - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการติดตามประเมินผล

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและภูมิภาค จ านวน 4 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 870 คน

        3.1.3 จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี อก. และ สปอ. 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     1,000,000      1,000,000       499,155          49.92      ผลการด าเนินงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2559   - จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี อก. และ สปอ. ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 

1,000 เล่ม (อย่างละ 500 เล่ม) เผยแพร่ให้กับหน่วยงานและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป

ได้รับทราบผลงานของ อก. และ สปอ.

        3.1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     100,000         100,000         100,000          100.00    ผลการด าเนินงาน

การติดตามประเมินผล  - พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ 

สอจ. 76 จังหวัด (i-Plan) จ านวน 1 ระบบ เรียบร้อยแล้ว

        3.1.5 ค่าบริหารจัดการติดตามประเมินผล 12 คร้ัง 7 คร้ัง 58.33       1,434,000      1,402,410       774,223.33      55.21      ผลการด าเนินงาน

 - เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

        3.1.6  ส ารองส่วนกลาง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     300,000         300,000         300,000          100        ผลการด าเนินงาน

   3.2 โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผลกระทรวง - - 100.00     500,000         500,000         411,340          82.27      

อุตสาหกรรม

        3.2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการตรวจราชการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     300,000         300,000         211,340          70.45      ผลการด าเนินงาน

และติดตามประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 1 คร้ัง เร่ือง การตรวจราชการและติดตามประเมินผล

เพ่ือขับเคล่ือน Industry 4.0 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 277 คน

        3.2.2 ส ารองส่วนกลาง - - - 200,000         200,000         200,000          100         - 

   3.3 โครงการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน - - 110.27     1,000,000      1,000,000       995,930          99.59      

จากประชาชน

     3.3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 3 ราย 3 ราย 100.00     480,000         480,000         468,000          97.50      ผลการด าเนินงาน

 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานด้านประสานงานด าเนินการแก้ไขปัญหา

เร่ืองร้องเรียน จ านวน 3 ราย
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ตาม พรบ.

     3.3.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 150 ราย 227 ราย 151.33     247,000         247,000         305,600          123.72    ผลการด าเนินงาน

และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 1 คร้ังเร่ือง การตรวจราชการและติดตามประเมินผล

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เพ่ือขับเคล่ือน Industry 4.0 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 227 ราย

     3.3.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและอบรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     95,000          95,000           95,000            100.00    ผลการด าเนินงาน

ให้ความรู้การใช้งานระบบฯ แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  - พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเร่ืองร้องเรียน 1 ระบบ

การด าเนินการและแก้ไขปัญหา เร่ืองร้องเรียนของ ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด

     3.3.4 จัดท าคู่มือระบบด าเนินการเร่ืองร้องเรียนเพ่ือเป็น 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     24,000          24,000           -                 -         ผลการด าเนินงาน

แนวทางการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน  - จัดท าคู่มือการใช้งานระบบด าเนินการเร่ืองร้องเรียนฯ จ านวน 100 เล่ม 

ท่ีสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่วยงาน ให้กับผู้ปฎิบัติงานของ สอจ. 76 จังหวัด

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

      3.3.5  ค่าบริหารโครงการ 12 คร้ัง 11 คร้ัง 91.67                154,000          154,000 127,330          82.68      ผลการด าเนินงาน

 -เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

   3.4 โครงการเสริมสร้างโรงงานท่ีดีเพ่ือลดปัญหาเร่ืองร้องเรียน -           -            83.33       500,000         500,000         497,980          99.60      

จากการประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในภูมิภาค

       3.4.1 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 6 คร้ัง 6 คร้ัง 100.00     483,000         483,000         483,000          100.00    ผลการด าเนินงาน

 -จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายโรงงานการจัดการด้านความปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อมโรงงานให้กับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “โครงการเสริมสร้างโรงงานท่ีดี

เพ่ือลดปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในภูมิภาค”

จ านวน 6 คร้ัง จัดประชุมโดยคณะกรรมการส่งเสริมด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ

องค์กรกลุ่มท่ี 1-6 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน  724 คน

        3.4.2 ค่าบริหารโครงการ 12 คร้ัง 12 คร้ัง 100.00     17,000          17,000           14,980            88.12      ผลการด าเนินงาน

 -เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ ๆ
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ตาม พรบ.

4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม -           -            25,500,000    25,500,000    21,383,892     83.86

ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

    4.1 โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวง -           99.01       7,500,000     7,500,000      7,547,128       100.63

อุตสาหกรรม ปี 2559 – 2564 สู่การปฏิบัติ 

     4.1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และแผน -           -            53.33       1,104,000      1,104,000       1,024,665        92.81      

ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดในระดับต่างๆ ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

          (1) การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อก. และ สปอ. 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100 200,000         200,000         51,000.00        25.50      1. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อก. 3 คร้ัง

   คร้ังท่ี 1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ อก.

   คร้ังท่ี 2 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สปอ ณ ห้องประชุม ชุณหะวัน

   คร้ังท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อก. พ.ศ. 2560-2564

         (2) การประชุมเพ่ือช้ีแจง/เผยแพร่ยุทธศาสตร์ อก.และ สปอ. 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 404,000         404,000         283,000          70.05       - จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ อก. และ สปอ. จ านวน 2 คร้ัง

ให้ สอจ. 76 จังหวัด

        (3) การจัด COP ด้านแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 500,000         500,000         388,924          77.78       - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์และงบประมาณ

ของ สปอ./อก. สู่องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  มีผู้บริหาร อก. เข้าร่วมการประชุม จ านวน 42 คน

       (4)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนด 4 คร้ัง 4 คร้ัง 100 360,000         360,000         301,741          83.82      

กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภาค

   4.1.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด -           -            48.68       6,396,000      6,396,000       6,522,463        101.98    ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

/จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด (จัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีจังหวัด)

        (1) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 76 แผน 70 แผน 92.11       3,800,000      3,800,000       3,800,000        100.00     -จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จ านวน 70 จังหวัด

ระดับจังหวัด

        (2) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 18 แผน 18 แผน 100.00     900,000         900,000         900,000          100.00     - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด 

ระดับกลุ่มจังหวัด (ตามเขตตรวจราชการ) ตามเขตตรวจราชการ 18 เขต

        (3) การด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ - - - 100,000         100,000         - -

การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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        (4) การจัดท าเอกสารเล่มแผน ยุทธศาสตร์ อก. และ สปอ. 300 เล่ม 300 เล่ม 100.00     296,000         296,000         396,542          133.97     - จัดท าแผนยุทธศาสตร์ อก. และ สปอ. พ.ศ. 2560-2560 ฉบับทบทวน และจัดพิมพ์

และเอกสารงบประมาณ รูปเล่มให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 300 เล่ม

        (5) ค่าบริหารโครงการ จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00     300,000         300,000         425,921          141.97     - เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

ข้อมูลทางกายภาพ

        (6) งานนโยบาย - - -          1,000,000      1,000,000       1,000,000        100.00     - 

  4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน - -            -          1,500,000     1,500,000      1,302,275       86.82      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ศูนย์บริการร่วม 

     4.2.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 คน 100.00     360,000         360,000         360,000          100.00     - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานราชการ จ านวน 2 คน 

     4.2.2 การออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 7 จังหวัด 19 จังหวัด 271.43     233,000         233,000         250,905          107.68     -ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีของศูนย์บริการร่วม อก. จ านวน 13 คร้ัง 19 จังหวัด 

มีผู้มารับบริการจ านวน 140,225 คน

     4.2.3 จัดสัมมนาเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติในการให้บริการท่ีเป็น 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     75,700          75,700           222,900          294         - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานเดียวกันของศูนย์ราชการสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ี ศูนย์ราชการสะดวก (GEC) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 26 คน

ของแต่ละส่วนราชการ

      4.2.4 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     498,300         498,300         219,390          44.03       - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจลงทุน

      4.2.5 ค่าส ารวจความต้องการและความพึงพอใจ 1,300 ชุด 1,300 ชุด 100.00     195,000         195,000         195,000          100.00     - ส ารวจความต้องการของผู้มาขอรับบริการโดยการตอบแบบส ารวจและประมวลผล

ความพึงพอใจ สามารถเก็บแบบส ารวจได้จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 650 ชุด รวม 1,300

      4.2.6 การบริหารและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 12 เดือน  12 เดือน  100.00     138,000         138,000         54,080            39.19      

ของโครงการ

  4.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดท าค ารับรองและติดตาม - -            -          3,000,000     3,000,000      2,834,446       94.48     ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      4.3.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 1 คน  1 คน  100.00     156,000         156,000         104,000          66.67       - จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานราชการ จ านวน 1 คน เบิกจ่ายจ านวน 8 เดือน โอนเปล่ียนแปลงให้ สบก. 

จ านวณ 52,000 บาท

      4.3.2 การติดตามประเมินผล ตามค ารับรองการ 7 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 100.00     735,000         735,000         620,326          84.40       - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 130,326 บาท

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  - จ้างเหมาบริการติดตามประเมินผล ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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      4.3.3 จัดสัมมนาให้เจ้าหน้าท่ีทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง - - - - -  - -          - โอนงบประมาณไปยังรายการท่ี4 

อุตสาหกรรม เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

     4.3.4 ด าเนินการตามข้อก าหนด หรือกรอบแนวทางปฏิบัติ 7 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 100.00     1,969,000      1,969,000       2,063,180        104.78     - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับุคลากรของ สปอ. เพ่ือช้ีแจงถึงแนวทางปฏิบัติในการ

ในการประเมินส่วนราชการ ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ประเมินส่วนราชการจ านวน 9 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 579 คน ดังน้ี

1.การทบทวนบทบาทของส่วนราชการในสังกัด อก. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 73 คน

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 30 คน

3. การเตรียมความพร้อมในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 33 คน

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 90 คน

5. การทบทวนบทบาทของหน่วยงานในสังกัด สปอ. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 64 คน

6. การทบทวนบทบาทของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 62 คน

7. การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัด อก. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 140คน

8. การประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง กระบวนการท างาน

และผลการปฏิบัติงานขององค์การ เม่ือวันท่ี 21 - 23 พฤษภาคม 2560 

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 41 คน

9. การเตรียมความพร้อมในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ของ อก.ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 จ านวน 46 คน

โอนเปล่ียนแปลงให้ สกม. จัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯ ระหว่างวันท่ี 27-29 พ.ย.59

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย 99,680 บาท

      4.3.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและติดตามประเมินผล 12 เดือน  12 เดือน  100.00     140,000         140,000         46,940            33.53       - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของ อก.
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ตาม พรบ.

  4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ - - - 3,500,000     3,500,000      3,146,377       89.90     ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

      4.4.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 คน 2 คน 100.00     336,000         336,000         315,633.24      93.94       - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือด าเนินการจัดท าการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมองค์ความรู้ จ านวน 2 คน 

      4.4.2 จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 1 แผน 1 แผน 100 - - - -         จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นและแสวงหาองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  จ านวน 1 คร้ังมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คน 

      4.4.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจ าปี 1 คู่มือ 1 คู่มือ 100 - - - -          - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบประมาณ พ.ศ. 2560

      4.4.4 จัดกิจกรรมเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด - - - - - - -          - ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากมีภารกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการปรับปรุง

สปอ.ส่งผลงานนวัตกรรมองค์ความรู้เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล บทบาทภารกิจและโครงสร้างของ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงต้องเร่งด าเนินการอย่าง

เร่งด่วน แต่ยังมิได้ละท้ิง โดยได้แทรกกิจกรรมยกย่องชมเชยไว้ในสัมมนา ตลอดจน

งบประมาณหลักจากท่ีได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนแล้ว

      4.4.5 จัดสัมมนาเพ่ือเปิดโครงการและมอบรางวัลยกย่องชมเชย 152 คน 150 คน 98.68       680,000         680,000         347,640          51.12       - จัดสัมมนาให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาคของ สปอ. เก่ียวกับการจัด

ให้กับนวัตกรรมองค์ความรู้ ของ สปอ.และแสวงหาองค์ความรู้ การองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สปอ. 

ของ สอจ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คน 

     4.4.6 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัด 360/9 722/10 200.56     2,250,000      2,250,000       2,282,844        101.46     -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

การองค์ความรู้ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สปอ. คน/คร้ัง คน/คร้ัง ของ สปอ. จ านวน 5 เร่ือง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 772 คน

  เร่ืองแนวทางการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 294 คน

  เร่ือง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผู้แทน นิติบุคคล พ.ศ.2560จ านวณ 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 260 คน

  เร่ือง การใช้ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 31 คน

  เร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ

Industry 4.0 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 137 คน 

  เร่ือง จัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 50 คน

      4.4.7 รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบในช่องทาง 12 13 108.33 - - - -  - รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบนวัตกรรมองค์ความรู้ 3 ช่องทาง 

นวัตกรรมองค์ความรู้ ได้แก่ KM Website Facebook และ คร้ัง คร้ัง ได้แก่ Website, Facebook และ Application Line จ านวน 13 คร้ัง
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      4.4.8 จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ - - - - - -  - ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากพิจารณาแล้ว เห็นว่า สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสือ 

อิเล็กทรอนิคส์ 3 ช่องทาง ท่ีได้จัดท าในกิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้

เป็นระบบในช่องทางนวัตกรรมองค์ความรู้ ได้แก่ KM Website, Facebook และ 

Application Line

      4.4.9 จัดกิจกรรม KM Innovation Day และกิจกรรม - - - 98,000          98,000           - -  - ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากมีภารกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 

ยกย่องชมเชย ได้ด าเนินการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้อง

เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ยังมิได้ละท้ิง โดยได้แทรกกิจกรรมยกย่องชมเชยไว้ใน

สัมมนา ตลอดจนงบประมาณหลักจากท่ีได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนแล้ว

     4.4.10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและติดตามประเมินผล 12 12 100.00     136,000         136,000         200,260          147.25     - ด าเนินการบริหารและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 12 คร้ัง

การด าเนินงาน คร้ัง คร้ัง  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - เดินทางไปราชการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ 

จ านวน 3 คร้ัง

 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   4.5 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ 9 9 100.00     1,500,000     1,500,000      1,460,000       97.33     ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

กระบวนงาน (ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา) หน่วยงาน หน่วยงาน  - จัดจ้างสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร.เป็นท่ีปรึกษา

  -  จัดท าTOR เพ่ือปฏิบัติงานโครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานตามเกณฑ์

  -  ลงนามในสัญญา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับท่ี 2 รวมท้ังส้ิน 7 หมวด  ได้แก่ 

  - ตรวจรับงวดงาน หมวด 1 การน าองค์การ 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ
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   4.6 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม - - - 8,500,000     8,500,000      5,093,666       59.93     ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

       4.6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ - - - 1,350,000      1,350,000       3,432,000        254.22    

        1) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือส่ิงพิมพ์ 30 เร่ือง 30 เร่ือง 100.00     - - - -          - จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 30 เร่ือง 

        2) จัดท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     - - - -         -จัดท าและเผยแพร่บทความทางส่ือหนังสือพิมพ์ รายวัน ด้านเศรษฐกิจจ านวน 1 คร้ัง

เชิงวิชาการ ใน นสพ.รายวัน ด้านเศรษฐกิจขนาดเต็มหน้า (ส่ีสี)

        3) จัดท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 2 คร้ัง 1 คร้ัง 50.00       - - - -         -จัดท าและเผยแพร่ทความ ในหัวข้อ "75 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับ

เชิงวิชาการใน นสพ.รายวัน ด้านเศรษฐกิจขนาดคร่ึงหน้า (ส่ีสี) อุตสาหกรรมไทย" ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 1 คร้ัง

        4) จัดท าและเผยแพร่บทความ/สกู๊ปพิเศษ/รายงาน 4 คร้ัง 3 คร้ัง 75.00       - - - -         - จัดท าสกู๊ปพิเศษ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 3 เร่ือง

เชิงวิชาการ ใน นสพ.รายวัน ด้านเศรษฐกิจขนาด1/4 หน้า(ขาว-ด า) 

        5) จัดท าเอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ผลการด าเนินงานของ อก. - - -          - - - -         -

   4.6.2 การจัดท าวารสารอุตสาหกรรม 20,000 เล่ม 15,000เล่ม 75.00       1,200,000      1,200,000       795,000          66.25      - จัดท าวารสารอุตสาหกรรม รายเดือน ฉบับท่ี 5 - 7  จ านวน 15,000 เล่ม 

   4.6.3 ส่ือวิทยุ - -            - 350,000         350,000         265,000          75.71      เมษายน - พฤษภาคม 2560 จ านวน 3,000 เล่ม

        1) จัดท าสารคดีข่าวส้ัน 12 คร้ัง 12 คร้ัง 100.00     - - - -          - จัดท าและเผยแพร่ข่าว ทางช่องฟรีทีวี จ านวน 12 คร้ัง

        2) สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการวิทยุ 5 คร้ัง 5 คร้ัง 100.00     - - - -         

 -ปกอ. ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ FM 92.5 จ านวน 5 คร้ัง

   4.6.4 ส่ือโทรทัศน์ - -            - 2,300,000      2,300,000       - -         

       1) จัดท าและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/สารคดีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี 12 คร้ัง 12 คร้ัง 100.00     - - - -         - จัดท าและเผยแพร่ข่าว ทางช่องฟรีทีวี จ านวน 12 คร้ัง

       2) จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ 5 คร้ัง 4 คร้ัง 80.00       - - - -          - ปกอ. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จ านวน 4 คร้ัง

       3) จัดท า VTR  หรือภาพยนตร์แอนนิเมช่ันน าเสนอผลงาน อก. 5 เร่ือง 3 เร่ือง 60.00       - - - -          - จัดท า VTR น าเสนอผลงานกระทรวงอุตสาหกรรม  และเชิดชูเกียรติผู้เกษรียณ อก. 

และ สปอ ประจ าปี พ.ศ. 2560

   4.6.5 ส่ือกิจกรรม - -            -          1,000,000      1,000,000       366,666          36.67      - จัดกิจกรรม รวอ. พบปะส่ือมวลชน จ านวน 4 คร้ัง พร้อมลงพ้ืนท่ี ณ จังหวัดระยอง 

        1) จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะส่ือมวลชน/แถลงข่าว 10 คร้ัง 12 คร้ัง 120.00     - - - -         และจัดแถลงข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจ านวน 7 คร้ัง

        2) จัดกิจกรรมส่ือมวลสัญจร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     - - - -         - กิจกรรมศึกษาดูงานความก้าวหน้านวัตกรรมเทคโนโลยี สาธารณรัฐเกาหลี

        3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง - -          - - - -         -

   4.6 ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์และส่ือโซเชียลต่าง ๆ ตลอดปี 100 -          800,000         800,000         - -         - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและผลงานกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านทางส่ือออนไลน์

และโซเชียลมีเดียอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี

   4.7 ส่ือนิทรรศการ 5 คร้ัง 5 คร้ัง 100.00     900,000         900,000         - -         - จัดนิทรรศการในวันส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 5 คร้ัง
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   4.8 การติดตามประเมินผล - - -          100,000         100,000         - -         

   4.9 งบประมาณส ารอง 500,000         500,000         500,000          100.00    

       - กิจกรรมส่ือสารประเด็นเร่งด่วนและฝึกอบอรม 1 1 100.00     - - - -         - จัดอบรม/พัฒนาทักษะการให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนส าหรับผู้บริหารระดับสูง  

หลักสูตรการให้สัมภาษณ์ ส่ือมวลชน มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

      - ท าและเผยแพร่สารดีส้ัน 1 นาที 3ตอน 3ตอน 100.00     -จัดท าสารคดีส้ันเพ่ือเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ 

      '- อักษรว่ิงในรายการทีวี 5 เร่ือง 5 เร่ือง 100.00     - จัดท าตัวอักษรว่ิงในรายการโทรทัศน์ 5 เร่ือง

5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร - -           - 18,441,200    18,441,200    15,885,328     86.14     

เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์

   5.1 การพัฒนาความรู้เก่ียวกับกฎหมายของบุคลากร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     500,000         500,000         549,140          109.83    ผลการด าเนินงาน

ในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - จัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร สปอ. ด้านกฎหมายระเบียบอ่ืน ๆ 

จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 182 คน

    5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     401,500         401,500         400,100          99.65      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

การคลัง ของ สอจ.  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ของ สอจ. จังหวัดละ 2 คน จ านวน 76 จังหวัด จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

จ านวน 152 คน

   5.3 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียง 60 คน 50 คน 83.33       472,400         472,400         472,400          100.00    ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

กับควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงกับควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ของ อก. จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

จ านวน 50 คน 

   5.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ -           -            101.99     12,167,300    12,167,300     10,603,807      87.15      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

    1) สัมมนาระดมความคิดเห็นการวางแผนพัฒนา 150 คน 230 คน 153.33     240,000         240,000         269,482          112.28     - จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 5 คร้ัง 

บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 153 คน ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ระดมความคิดเห็นการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักสมรรถนะ 

มีผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน 

คร้ังท่ี 2 จัดอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเป็นเลิศ ด้าน 
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HR (กรมสุขภาพจิต) มีผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน

คร้ังท่ี 3 จัดอบรมระดมความเห็นการพัฒนานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลอย่างมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม 65 คน 

คร้ังท่ี 4 จัดอบรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผู้เข้าร่วมอบรม 47 คน

คร้ังท่ี 5 จัดสัมมนาเพ่ือความเข้าใจในการเช่ือมโยงการท างานภายใต้แผนกลยุทธ์ฯ 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 34 คน

    2) พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 40 คน 31 คน 77.50       1,019,900      1,019,900       674,854          66.17       - อบรมต่อยอดองค์ความรู้ในประเด็นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 2 คร้ัง  

    3) พัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม 150 152 101.33     5,461,800      5,461,800       4,589,352        84.03      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

คน คน -จัดอบรมพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูงหลักสูตรนักบริหาร จ านวน 3 คร้ัง 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 42 คน

-จัดอบรมพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง จ านวน 3 คร้ัง

 ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 60 คน

-จัดอบรมพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับต้น จ านวน 1 คร้ัง 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

   4) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน 350คน 365 คน 104.29     2,518,800      2,518,800       2,455,555        97.49      ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด - จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัดฝ่ายนโยบายและแผน 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน 

- จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัดฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน

- จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 46 คน 

- จัดอบรมพัฒนาสมรถถนะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 46 คน

- จัดสัมมนาช้ีแจงคู่มือระเบียบปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมพ้ินฐานและการเหมืองแร่ 

มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 93 คน
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- จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัด หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

เป็นอุตสาหกรรมจังหวัด (ความรู้ด้านนโยบายและแผน) มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน 

- จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัด หลักสูตรเตรียมความพร้อม

เป็นอุตสาหกรรมจังหวัด (ความรู้ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน

-จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัด หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

เป็นอุตสาหกรรมจังหวัด (ความรู้ด้านกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายท่ัวไป) 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน 

- จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรจังหวัด หลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด (ความรู้ด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่)

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน 

   5) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 79 81 102.53     1,004,800      1,004,800       767,747          76.41      ผลการด าเนินงาน

ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  คน  คน - บูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงการ

ต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าหลักสูตร

พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจ านวน 9 คน

หลักสูตรท่ี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

จ านวน 2 คน

หลักสูตรท่ี 2 หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียรณอายุ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจ านวน 6 คน

หลักสูตรท่ี 3 หลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับนักบริหารระดับกลาง จ านวน 1 คน

- จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  มีผู้เข้าร่วมจ านวน 37 คน

- จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ อก.มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 44 คน 

    6) กิจกรรมพัฒนาข้าราชการใหม่  190 234 123.16     1,566,000      1,566,000       1,503,817        96.03      ผลการด าเนินงาน

 คน  คน - จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 8 และรุ่นท่ี 9 เพ่ือแนะน าแนวทางในการปฎิบัติ

ราชการและหลักการเป็นข้อราชการท่ีดี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 195 คน

- จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 เพ่ือรับทราบภาพรวม

การด าเนินงานของ สปอ. และหลักการบริหารงานบุคคล มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 39คน
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    7) หลักสูตรอ่ืนๆ - - -           ใช้งบประมาณ - -         ผลการด าเนินงาน

 คงเหลือจาก - จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรอ่ืน ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและด าเนินการ 

 กิจกรรมอ่ืน โดยใช้งบประมาณคงเหลือจากกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประกอบด้วย

1. หลักสูตร "ผู้ตรวจราชการ" จ านวน 2 คน จ านวนเงิน 120,000 บาท

2. หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9”  จ านวน 1 คน 

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที 10 จ านวน 1 คน 

4. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของ สร.และ สปอ.(ส่วนกลาง)

5. กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ อก. จ านวน 4 คร้ัง

6. จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดท า Infographics ให้แก่ข้าราชการเข้าร่วม

อบรมและหน่วยงานภายนอก จ านวน 9 คน

7. จัดกิจกรรมการวิเคราะห์บุคลิกภาพเพ่ือประเมินความสอดคล้องกับ'ลักษณะงาน

และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 คน

8. จัดอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงกฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานภายนอก

จ านวน 2 คน

9. หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี 10" จ านวน 2 คน 

จ านวนเงิน 28,000 บาท

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน 

รุ่นท่ี 17" จ านวน 1 คน

11. หลักสูตรการประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 1 คน

12. หลักสูตรกลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ยุคใหม่ จ านวน 2 คน

     8) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 1 คน 1 คน 100.00     156,000         156,000         143,000          91.67       -จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานราชการจ านวน 1 คน

     9) งานนโยบาย  -  - 200,000         200,000         200,000          100 -

  5.5  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  -  - 75.00       1,400,000      1,400,000       1,244,265        88.88      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

     1) ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 12 12 100.00     1,040,000      1,040,000       1,031,265        99.16       - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ า

คร้ัง คร้ัง กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 12 คร้ัง  
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

     2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2 ราย 1 ราย 50.00       315,000         315,000         168,000          53.33       - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 1 ราย

     3) งานบริหารโครงการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     45,000          45,000           45,000            100        

  5.6 โครงการเสริมสร้างระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน  -  - -          500,000         500,000         453,826          90.77      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

    1) การเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน 40/2 53/2 132.50     180,000         180,000         124,952          69.42      - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คร้ัง

คน/คร้ัง คน/คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 53 คน

- คร้ังท่ี 1 เร่ือง แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการคร้ังท่ี 1 เร่ือง 

แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วม

สัมมนาท้ังส้ิน 26 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจการอบรมโดยรวมในระดับท่ีดี

และดีมากร้อยละ 97.04

- คร้ังท่ี 2 เร่ือง การเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 27 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจการอบรมโดยรวมใน

ระดับท่ีดีและดีมากร้อยละ 95.91

    2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ราย 1 ราย 100.00     180,000         180,000         178,200          99.00       - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จ านวน 1 ราย  

    3) บริหารโครงการ 12 เดือน  8 เดือน  66.67       140,000         140,000         150,674          107.62     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ค าปรึกษาด้านการเงินแก่ สอจ. จ านวน 8 คร้ัง

  5.7 โครงการเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ -           -            75.00      1,500,000      1,500,000       1,415,497        94.37      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

แนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

    1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การท าแผนกลยุทธ์การบริหาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     180,000         180,000         137,324          76.29       - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปอ. ให้กับ

ทรัพยากรบุคคล สปอ. ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือท าความเข้าใจและมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และ สปอ. มีผู้เข้าร่วม 70 คน

จากเป้าหมาย 82 คน

    2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 6 คร้ัง 6 คร้ัง 100.00     1,020,000      1,020,000       778,173          76.29       -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปอ. ของสปอ. จ านวน 6 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 293 คน 

     3) งานนโยบาย - - - 300,000         300,000         500,000          166.67 -

   5.8 โครงการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการ 60 คน 272 คน 453.33     500,000         500,000         442,663          88.53      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง แผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความ

อุตสาหกรรม ปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัด สปอ. จ านวน 3 คร้ัง มีเจ้าหน้าท่ี สปอ. เข้าร่วมสัมมนา
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

จ านวน 272 คน ดังน้ี

- ซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเตรียมความพร้อม

เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ข้ึน ระดมความคิดในการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงต่อ

สภาวะวิกฤตของหน่วยงาน พร้อมจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ 

ประจ าปี 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 42 คน

- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 145 คน

    5.9 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 77 77 100.00     500,000         500,000         495,000          99.00      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงาน  - ด าเนินการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ของส านักงานปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ฐานระบบ

    5.10 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงาน -           -            100.00     500,000         500,000         303,630          60.73      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ของกระทรวง

   1) ศึกษาดูงานและติดตามการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรม 25 50 200.00     302,000         302,000         271,140          89.78       - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและติดตามด้านอุตสาหกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้าง

เศรษฐกิจการค้าในภาคกลาง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คน คน ความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานของ อก.  กับส่ือมวลชนสายอุตสาหกรรม 

ความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานของ อก. กับส่ือมวลชน มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจ านวน 50 คน

    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สร. 40 45 112.50     198,000         198,000         32,490            16.41       - จัดสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สร. มีผู้เข้าร่วม 45 คน

คน คน

6. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ -           -            -          18,300,000    18,300,000    8,695,651.81   47.52       -

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -           -            -          968,940        968,940        375,248.37     38.73      ผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

   ช่ัวคราว  - 1. สทอ.ญป. ติดตามนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง 2. สทอ.ญป. ได้รวบรวมข้อมูล/บทวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ 

และการศึกษาดูงาน จ านวน 4 เร่ือง ดังน้ี

2.1 นโยบาย cool japan

2.2 การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ของประเทศญ่ีปุ่น

2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ จังหวัด Fukushima

2.4 เขตยุทธศาสตร์นวัตกรรมคันไซ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                           2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

                           3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

                           4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง 
ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


                     1.3  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

                     1.6  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

                     2.2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

                     3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง

                     4.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 15,500,000     15,500,000    15,500,000    100.00   

   8.1 การเผยแพร่รางวัลคุณภาพแห่งชาติและส่งเสริมการน าไปปฏิบัติ 117.13     2,692,900        2,692,900      2,692,900      100.00    

       8.1.1 การสัมมนา TQA เพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ Winner 200 251      125.50           385,300          385,300          385,300     100.00 ผลการด าเนินงาน

Conference : TQA for Performance Excellence) (คน) คน คน - จัดงานสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และวิธีปฏิบัติจากองค์กรท่ีได้รับรางวัล TQA 2016

Winner Conference และ Singapore Quality Award with Special Commendation 

ประจ าปี 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 251 คน

       8.1.2 การจัดท าสรุปการบริหารขององค์กรท่ีได้รับรางวัล       1,000      1,000      100.00           191,000          191,000          191,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือเผยแพร่ (Supplement) เล่ม เล่ม - จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือสรุปการบริหารขององค์กรท่ีได้รับรางวัล ประจ าปี 2559

ผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน 1,000 เล่ม พร้อมชุดแผ่นซีดี ดังน้ี

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

- งานสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และวิธีปฎิบัติจากองค์กรท่ีได้รับรางวัล TQA 2016 

Winner Conference และSingapore Quality Award with Special Commendation 

ประจ าปี 2559 จ านวน 200 เล่ม

- เผยแพร่ผ่านองค์กรท่ีได้รับรางวัล จ านวน 370 เล่ม

- เผยแพร่ผ่านการอบรมหลักสูตร TQA จ านวน 300 เล่ม

- เผยแพร่ผ่านเว๊ปไซต์ สถาบันเพ่ิมผลลิตแห่งชาติ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ e-book

       8.1.3 พัฒนาและดูแลระบบโครงสร้างเว็บไซต์และพัฒนา 2 2      100.00           450,000          450,000          450,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

ซอฟท์แวร์กระบวนการตรวจประเมิน -  ออกแบบและจัดพิมพ์ข้อมูลจากองค์กรท่ีได้รับรางวัล เพ่ือเผยแพร่ในการสัมมนา TQA

 Winner Conference

- พัฒนา ปรับปรุง และ Update เว็บไซต์ TQA ประจ าปี 2560 และเร่ิมใช้งานระบบฐานข้อมูล

        8.1.4  อบรมเกณฑ์รางวัล เพ่ือสร้างตัวคูณ 800      1,144      143.00         1,666,600       1,666,600       1,666,600     100.00 ผลการด าเนินงาน

และพัฒนาองค์กร คน คน - ฝึกอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพ จ านวน 4 หลักสูตร รวม 20 รุ่น ได้แก่ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

รวมท้ังส้ินจ านวน 1,144 คน ประกอบด้วยหลักสูตร

- หลักสูตร TQA Criteria จ านวน 10 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 718 คน

- หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม จ านวน 209 คน

-  หลักสูตร TQA Application Report Writing จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 179 คน

- หลักสูตร Boost up TQA 2 and 4 Category by Business Excellence tools

จ านวน 4 รุ่น ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

   8.2 การสร้าง สรรหา และพัฒนาผู้ตรวจประเมิน  - - -         3,321,200       3,321,200       3,321,200     100.00

        8.2.1 การสรรหาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ 25 23       92.00         1,393,600       1,393,600       1,393,600     100.00 ผลการด าเนินงาน

ราย ราย - ด าเนินการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ จ านวน 23 ราย

        8.2.2 พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA 150 167      111.33         1,597,400       1,597,400       1,597,400     100.00 ผลการด าเนินงาน

ราย ราย - พัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม BNQA โดยการจัดอบรม เพ่ือแลกเปล่ียนการดูงานเพ่ือให้ความรู้

เร่ือง มุมมองธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ (Business Perspective in various Business Sector) 

เตรียมความพร้อมในการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับผู้เข้าอบรม New Assessor Training และ TQA

Assessor Calibration 2017
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

        8.2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน 2 2      100.00           330,200          330,200          330,200 100 ผลการด าเนินงาน

- เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน TQA Asessment Kick off  ในกิจกรรมตรวจประเมิน

ประจ าปี 2560 และพัฒนาระบบตรวจประเมิน (TQA Assessment Program)

  8.3 การตรวจประเมิน มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและพัฒนาเกณฑ์ - - 100.13         3,929,400       3,929,400       3,929,400     100.00

        8.3.1 รับสมัคร ตรวจประเมิน ตัดสิน 30 27       90.00         2,717,500       2,717,500       2,717,500     100.00 ผลการด าเนินงาน

องค์กร องค์กร - 1. จัดส่ง Feedback ให้แก่องค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัลประจ าปี 2559 เพ่ือน าไปพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารจัดการของตนเอง

- 2. รับสมัครองค์เพ่ือขอรับรองคุณสมบัติในการขอรับรางวัล โดยมีองค์กรขอรับใบรับรองแล้ว

27 องค์กร

- 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติองค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัล 

ประจ าปี 2560

- 4. เปิดรับ Application Report ส าหรับองค์กรท่ีผ่านการรับรองคุณสมบัติขอรับรางวัล

คุณภาพแห่งชาติทางออนไลน์ ประจ าปี 2560 และเปิดรับรายงานการด าเนินงานขององค์กร

มีองค์กรท่ีเข้าร่วมแล้วจ านวน 27 องค์กร

- 5. มอบรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กรท่ีสมัครขอรับรางวัล ประจ าปี 2560

เพ่ือเร่ิมการตรวจประเมินข้ันท่ี 1 Independent Review

        8.3.2 จัดพิธีมอบรางวัล 250 276      110.40           991,900          991,900          991,900     100.00 ผลการด าเนินงาน

- 1. จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2559  มีเข้ารับรางวัลฯ จ านวน 7 องค์กร  

- 2. จัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์และส่ือ social media จ านวน

 4 ช่องทาง ได้แก่ facebook FTPI, TQA, Instragram : th_productivity รวมท้ังส่ือต่างๆ

ขององค์กรท่ีได้รับรางวัล

        8.3.3 จัดท าพัฒนาและพิมพ์เกณฑ์ใหม่ 1000 1000 100           220,000          220,000          220,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

ชุด ชุด - 1. จัดพิมพ์เกณฑ์ใหม่  จ านวน 1,000 ชุด ส าหรับใช้ในปี 2560 พร้อมจัดท าท าเนียบแนะน า

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  จ านวน 500 เล่ม

- 2. แปลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีได้รับลิขสิทธ์ิใช้เกณฑ์รางวัล BNQA ปี 2561-2562 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

   8.4. การวิจัยและประเมินโครงการ 2 2 100           202,500          202,500          202,500         100 ผลการด าเนินงาน

เร่ือง เร่ือง - 1. วิจัยสมรรถนะขององค์กรท่ีมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

จากการด าเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2 เร่ือง ได้แก่

-  ระดับสมรรถนะของขององค์กรท่ีมีการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุง

ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กร

-  ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับจากการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 

โดยอยู่ในช่วงเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประมวลผลในข้ันตอนต่อไป

   8.5. ค่าบริหารโครงการและพัฒนาบุคลากร 12 12      100.00         5,354,000       5,354,000       5,354,000     100.00 ผลการด าเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการสรรหา และด าเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัล

คุณภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ประจ าปี 2560 จ านวน 3 คร้ัง

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 94,200,000     94,200,000    94,200,000    100.00   ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร

อย่างครบวงจร มีดังน้ี

   9.1 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึก 100 107 107.00     1,000,000        1,000,000      1,000,000      100.00    1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เร่ืองความส าคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐานฮาลาลผ่าน 

E-Newsletter และผ่านภาพ Infographic 

2. จัดประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 2 คร้ัง มีผู้ประกอบการผ่าน

การคัดเลือกจ านวน 40 ราย

3. จัดอบรม เร่ือง ความส าคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐานฮาลาลการผลิตและการส่งออก

สินค้าอาหารฮาลาล จ านวน 2 คร้ัง 

- คร้ังท่ี 1 หัวข้อ”ความส าคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเท่ียว Halal Tourism”

- คร้ังท่ี 2 หัวข้อ”ความส าคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐานฮาลาลการผลิตและการส่งออก

สินค้าอาหารฮาลาลไทย

   9.2 ประสานงานร่วมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ 100 100 100.00     970,000          970,000         970,000         100.00    ผลการด าเนินงาน

และอาหารฮาลาล 4 4 200.00     - จัดประชุมเพ่ือประสานงานร่วมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบและอาหารฮาลาล 

จ านวน 3 เร่ือง ดังน้ี

1. ประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของสินค้าและบริการฮาลาลของไทย

ให้สอดรับกับการท่องเท่ียววิถีอิสลาม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น า

ด้านการท่องเท่ียววิถีอิสลาม ท้ังในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก

2. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้า

และบริการฮาลาล

3. เข้าพบคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ปี 2560 และกลุ่ม

เป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คร้ัง ณ จังหวัดพัทลุง, ตรัง, ยะลา, พังงา และกระบ่ี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
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แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

   9.3 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลด้วยการ 150 ราย / 150 ราย / 100.00     30,915,000      30,915,000     30,915,000     100.00    ผลการด าเนินงาน

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตาม 550 MD/ 900 MD/ 163.64     - ส่งเสริมติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้การรับรองมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล

หลักการศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย 700 คน 700 คน 100.00     เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเช่ือม่ันในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล 

โดยด าเนินกิจกรรม ดังน้ี

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์

2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และขอความร่วมมือในการแนะน าท่ีปรึกษา จ านวน 4 คร้ัง

3. จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้การรับรองมาตรฐาน จ านวน 5 คร้ัง

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 531 คน ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 เร่ือง "การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By Product) ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 106 คน

คร้ังท่ี 2 เร่ือง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิด้วยเทคนิค R&D อย่างโดนใจผู้บริโภค 4.0"  

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 158 คน

คร้ังท่ี 3 เร่ือง "ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคุณภาพอาหารและการประเมินผลการทดสอบ" 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 43 คน

คร้ังท่ี 4 เร่ือง "รู้จัก ปลอดภัย เข้าใจ โภชนา" มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 59 คน

คร้ังท่ี 5 เร่ือง "เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่ตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล" มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 165 คน

คร้ังท่ี 6 เร่ือง "Thailand 4.0 กับภาคเกษตรกรของไทย" มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 165 คน

4. ให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ตรัง และตาก

   9.4 ส่งเสริมติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้การรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 70.00      3,000,000        3,000,000      3,000,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

และการตรวจรับรองฮาลาล เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเช่ือม่ัน 1.ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรม

ในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล 2.จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ "Train the Trainer : ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารส าหรับ

ผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาล (Food Science for Halal Auditor) มีผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน

3.จัดประชุมหน่วยตรวจรับรองท่ีมีความต้องการพัฒนาหน่วยงานของตนพร้อมกับช้ีแจงให้ข้อมูล

รายละเอียดถึงวิธีการด าเนินงาน รวมถึงผลกระทบและประโยชน์ท่ีจะได้รับและรับฟังข้อเสนอแนะ

จากหน่วยรับรอง

4. ตรวจเย่ียมหน่วยรับรองฮาลาลน าร่องเพ่ือท าการพิจารณาระบบงาน กระบวนการท างานระบบ

เอกสารท่ีมีอยู่ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจของผู้ตรวจรับรอง และเจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงานการพัฒนาหน่วยรับรองฮาลาลน าร่อง จ านวน 3 คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

5. ให้ความรู้เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการสร้างระบบมาตรฐาน มอก.17020 ( SO/IEC17020) 

จ านวน 2 คร้ัง

6. จัดท าเอกสารระบบคุณภาพการตรวจรับรอง และการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ

ในองค์กร ให้ความรู้เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการสร้างระบบมาตรฐาน มอก.17020 

(ISO/IEC17020) ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 

   9.5วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย 27 ราย/ 27 ราย/ 100.00     26,218,000      26,218,000     26,218,000     100.00    ผลการด าเนินงาน

ท้ังด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง 945 MD/ 608 MD/ 67.56      1. จัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน Halal Assembly 

ผลิตภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจ การพัฒนาระบบการจัดการ พัฒนาศักยภาพ 150 คน 195 คน 130.00     2. จัดประชุมหารือ และท าการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้านการตลาด และการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 3. จัดฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าธุรกิจ และให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่ม

ท าธุรกิจ และให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท้ังใน ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 3 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 195 คน

และต่างประเทศ คร้ังท่ี 1 เร่ือง "การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้" By Product เหลือใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์

อาหารและอาหารฮาลาล มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 106 คน

คร้ังท่ี 2 เร่ือง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดด้วยเทคนิค R&D อย่างโดนใจผู้บริโภค 4.0 ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารฮาลาล " มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 89 ท่าน

คร้ังท่ี 3 เร่ือง “Thailand 4.0 กับภาคการเกษตรของไทย” 

4. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือร่วมด าเนินการกับ

สถาบันอาหารในการเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการเพ่ือให้มีศักยภาพในการผลิตสามารถ

แข่งขันได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศเลือกโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 27 โรงงาน

- 5. ให้ค าปรึกษาโครงการ Plant Layout จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม 

นครราชสีมา นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจันทบุรี

   9.6 พัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร 18 ราย/ 18 ราย/ 100.00     4,000,000        4,000,000      4,000,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

และการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ 126 MD/ 92 MD/ 73.02      - 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางคณะกรรมการอิสลาม

100 คน 100 คน 110.00     จังหวัดในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต้

- 2. มีผู้ประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 17 ราย ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา,จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสตูล, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

- 3. จัดสัมมนากิจกรรมบัญชีต้นทุนและมาตรฐานฮาลาล มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสนใจ

เข้าร่วม จ านวน 110 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

   9.7 พัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาลด้วยการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100/ร้อยละ 100/ 100.00     2,650,000        2,650,000      2,650,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

การส่งเสริมการค้าอาหาร ฮาลาลในระดับต่างๆ เช่น การจัดการประชุม 1 คร้ัง/ 4 คร้ัง/ 400.00     เข้าร่วมงานกิจกรรมการส่งเสริมการค้าอาหารฮาลาลในระดับต่างๆ จ านวน 5 คร้ัง ดังน้ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร่วมงานแสดงสินค้า และการสร้างเครือข่าย 10 คน 10 คน 100.00     - งาน Myanmar International franchise & SME Expo 2017 

ธุรกิจอาหารฮาลาล -นิทรรศการพร้อมกับน าสินค้าฮาลาลร่วมแสดงและมีตัวอย่างให้ชิมภายในงานHalal Tourism4.0

-  ศึกษาดูงาน และส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการผลิตสินค้า

- งาน Foodex Japan 2017 มีผู้ประกอบการสนใจร่วมเดินทางเข้าร่วมงานจ านวน 10 คน

- งาน Malaysia international Halal Showcase (MIHAS 2017) และน าพาผู้ประกอบการ

ร่วมออกบูธแสดงสินค้า จ านวน 10 ราย

    9.8 ส ารวจและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละ 100 ร้อยละ 64 64.00      2,617,000        2,617,000      2,617,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

ผู้ประกอบการและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดท า Big Data 

เพ่ืออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย 2. รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงรายช่ือสถานประกอบการไทยท่ีได้รับรองฮาลาล 

(Thailand Halal Food Industry Profile)

3. ประสานงานเช่ือมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดต่างๆ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 20 หน่วยงาน

4. น าเสนอข่าวความเคล่ือนไหวด้านฮาลาลเผยแพร่ จ านวน 12 เร่ือง

5. ศึกษาและแปล กฎ ระเบียบ ระบบการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และมาตรการต่างๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอาหารฮาลาลในประเทศเป้าหมาย 1 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์

6. จัดอบรม เร่ือง “Train the Trainer ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  การอาหารส าหรับผู้ตรวจ

รับรองอาหารฮาลาล (Food Science for HALAL Auditor)” มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 34 คน

7. เผยแพร่บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาอารบิก เพ่ือสร้างการรับรู้ศักยภาพการผลิต

อาหารฮาลาลไทย จ านวน 1,000 ชุด

   9.9 สร้างการรับรู้และยกระดับความเช่ือม่ันผู้บริโภคสินค้าอาหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     5,000,000        5,000,000      5,000,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

ฮาลาลของไทยด้วยการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสินค้าฮาลาล ในด้านการพัฒนาและอาหารทางการแพทย์ ด้านกฎหมาย

การผลิตและการบริโภคอาหารฮาลาลท่ีถูกต้องตามหลักการศาสนาและ และมาตรฐานสินค้า เพ่ือจัดท าคู่มืออาหาร ฮาลาล

จัดท าคู่มืออาหารฮาลาล  และ Application ผู้ประกอบการและสินค้า 2. พัฒนาแอพพลิเคช่ัน on mobile ตรวจสอบสินค้าท่ีได้รับรองการใช้เคร่ืองหมายฮาลาล

อาหารท่ีได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 3 ภาษา (ไทย/อังกฤษ/อาหรับ) 3. ปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบห้องปฏิบัติการ

เผยแพร่แก่ผู้บริโภค 4. จัดท าโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฮาลาลในรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

จ านวน 3,000 แผ่น
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

   9.10 กิจกรรมพัฒนาร้านอาหารฮาลาล อนามัย ใส่คุณภาพ 82 ราย 90 ราย 109.76     12,825,000      12,825,000     12,825,000     100.00    ผลการด าเนินงาน

/410(MD) /360 (MD) 74.63      1. ส ารวจความพร้อมร้านอาหารฮาลาล จ านวน 22 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัด ตรัง และพังงา เพ่ือช้ีแจง

/350 คน /399 คน 114.00     รายระเอียดโครงการและขอความร่วมมือในการแนะน าท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2559

2. จัดอบรมเร่ือง หลักเกณฑ์และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโฆษิต จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 152 คน

3. จัดอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร" ภายใต้โครงการส่งเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ประจ าปีงบประมาณ 2560 วันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2560 จัดโดย

สถาบันอาหาร และส านักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก

ซอเฟอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

   9.11 กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 67 67.00      5,005,000        5,005,000      5,005,000      100.00    ผลการด าเนินงาน

- 1. จัดประชุมผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด าเนินการติดตาม กิจกรรม 1-10

- 2. สรุปรายงานเนอผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป

10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมุสลิม -        -        -         10,000,000     10,000,000    10,000,000    100.00   ผลการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมุสลิม  มีดังน้ี

   10.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 1,200,000        1,200,000      1,200,000      100.00    

        10.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา / ผู้เช่ียวชาญ 6 6 100.00     150,000          150,000         150,000         100.00     - จัดจ้างบุคลากรภายนอก เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าภาพรวมโครงการและการจัดท า

งวด งวด หลักสูตรการอบรม 

        10.1.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 12 12 100.00     180,000          180,000         180,000         100.00     - จัดจ้างบุคคลภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีร่วมด าเนินการวางแผน ติดตามการด าเนินงานโครงการ

งวด งวด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

        10.1.3  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 250 370 148.00     762,000          762,000         762,000         100.00    - จัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมรวม 338 คน

ราย ราย 1. หัวข้อ “ตลาดอาเซียน โอกาสทางการค้าของไทย เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559

ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ ผู้เข้าอบรมจ านวน 98 คน

2. หัวข้อ “การต่อยอดสินค้าสู่ตลาดด้วยการท าคอลเลคช่ัน” เม่ือวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2559

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยเชิญกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 53 คน 

3. หัวข้อ “การออกแบบลาย” เม่ือวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ 

หาดใหญ่  มีผู้เข้าอบรมจ านวน 45 คน

4. หัวข้อ “การแปรรูปกระเป๋า Origmai bag” เม่ือวันท่ี 16 - 27 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 47 คน 
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 พรบ.

5. หัวข้อ “การตกแต่งส าเร็จเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์” เม่ือวันท่ี 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน

6. หัวข้อ “ศิลปะการถัก การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์” เม่ือวันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่  มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน

7. หัวข้อ "เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ" เม่ือวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ 

โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ มีผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน

8. หัวข้อ "การท า QR code" เม่ือวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมส านักงาน

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 10 คน

        10.1.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมิน 3 3 100.00     108,000          108,000         108,000         100.00    1. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการด าเนินงาน คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 20-21 ตุลาคม 2559 

คร้ัง คร้ัง ในจังหวัดสตูล สงขลา และปัตตานี โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเก็บแบบสอบถาม 

Training Need เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดอบรมสัมมนาให้ตรงกับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการ

2. ลงพ้ืนท่ีติดตามการจัดอบรมสัมมนา ในวันท่ี 16 - 17 มกราคม 2560 และวันท่ี 20-21 

มีนาคม 2560  ณ จังหวัดปัตตานี

3.ลงพ้ืนท่ีติดตามการจัดอบรมสัมมนาและกิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึกวันท่ี 6-10 กุมภาพันธ์2560 

ณ จังหวัดปัตตานี และสงขลา

4. ลงพ้ืนท่ี ติดตามการจัดอบรมสัมมนา ในวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น 

คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   10.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอสู่เชิงพาณิชย์ -         -        -          2,800,000        2,800,000      2,800,000      100.00    

        10.2.1 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่างประเทศ) 5 5 100.00     250,000          250,000         250,000         100.00     - จัดจ้างนักออกแบบจากประเทศมาเลเซีย เพ่ือด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกรายเด่ียว

1 คน 5 เดือน งวด งวด กับผู้ประกอบการ จ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ให้ค าปรึกษาด้านการใช้สี วัสดุ  Market Focus and concept

คร้ังท่ี 2 Key look and Sketch Design collection 

คร้ังท่ี 3 ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แก้ไข) 

        10.2.2 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ในประเทศ) 25 25 100.00     750,000          750,000         750,000         100.00     - จ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ในประเทศ) จ านวน 5 คน ด าเนินการแล้วดังน้ี

งวด งวด คร้ังท่ี 1 ให้ค าปรึกษาด้านการใช้สี วัสดุ  Market Focus and concept 

คร้ังท่ี 2 Key look and Sketch Design collection 

คร้ังท่ี 3 ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนะน า แก้ไข) 
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        10.2.3 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการตกแต่งส าเร็จ 6 งวด 6 งวด 100.00     150,000          150,000         150,000         100.00     - จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการตกแต่งส าเร็จ จ านวน 2 คน เพ่ือท าการ finishing 

        10.2.4 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมุสลิม 50 50 100.00     1,645,000        1,645,000      1,645,000      100.00    1. ส ารวจตลาดและจัดหาวัตถุดิบส าหรับน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ ประเทศญ่ีปุ่น

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 2. น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาทดสอบมาตรฐาน จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์

3. ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการในทันที ณ จังหวัด ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส สตูล และสงขลา จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์

4. น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาตกแต่งส าเร็จ ในเร่ืองการท านุ่ม กันแบคทีเรีย และกันน า 

จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์

5. จัดท าโบชัวร์ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จ านวน 500 ชุด

        10.2.5 ค่าจัดท ารายงานเพ่ือสรุปรวบรวมองค์ความรู้ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100.00     5,000              5,000            5,000            100.00    - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

   10.3 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 3,500,000        3,500,000      3,500,000      100.00    

        10.3.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 4 งวด 4 งวด 100.00     120,000          120,000         120,000         100.00    1. จัดจ้างปรึกษาในเร่ืองการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการออกงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 

พร้อมท้ังศึกษาข้อมูลตลาดเป้าหมายของโครงการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  และญ่ีปุ่น

2. จัดประชุมช้ีแจงและให้ความรู้ในเร่ืองของการเตรียมความพร้อมในการออกแสดงสินค้า

ระหว่างประเทศ

        10.3.2 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก 1 1 100.00     140,000          140,000         140,000         100.00    1. จัดสัมมนาเปิดโครงการฯ เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์ รับสมัคร

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 114 คน โดยเชิญส่ือมวลชน 

และผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานร่วมลงพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ fanpage จัดท า x stand

        10.3.3 จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ 2 4 200.00     240,000          240,000         240,000         100.00    1. ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด

ท้ัง 5 จังหวัด(สตูล ยะลา นราธิวาส สงขลา และปัตตานี)พร้อมท้ังแจงแนวทางการด าเนินโครงการ

และให้หน่วยงานร่วมพิจารณาคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการ ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพ่ือคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้

2. ประชุมช้ีแจงการออกงานแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมจังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 25 ราย

3. จัดประชุมช้ีแจงการออกงานแสดงสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมจังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด ในเชตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ในเดือนมิถุนายน 2560 ณ ประเทศญ่ีปุ่น
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        10.3.4 ค่าน าผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้า เพ่ือเจรจา 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00     2,800,000        2,800,000      2,800,000      100.00    1. จัดแสดงสินค้าในงาน Indonesia international creative Textile Appeal Accessories 

จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) (ผู้ประกอบการ 8 ราย Exhibition ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เจ้าหน้าสถาบันฯ และ สปอ. 4 ราย) 2. จัดงานแสดงสินค้า Tokyo Gift Fair ณ ประเทศ ญ่ีปุ่น

        10.3.5 ค่าวิเคราะห์และประเมินผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 2 ประเทศ 1 ประเทศ 50.00      200,000          200,000         200,000         100.00     - วิเคราะห์ และจัดท าแบบสอบถามภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ 

(จัดท าแบบสอบถาม ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาท้องถ่ิน สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการ และผู้เย่ียมชมงานแสดงสินค้า ประเทศญ่ีปุ่นและอินโดนีเซีย จ านวน

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน) ประเทศละ 50 ชุด ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   10.4 การศึกษาข้อมูลด้านการตลาดส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มการศึกษา 2,500,000        2,500,000      2,500,000      100.00    

ข้อมูลด้านการตลาดส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

        10.4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาประจ าโครงการด้านการตลาดส่ิงทอ 9 งวด 9 งวด 100.00     630,000          630,000         630,000         100.00    1. ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดส่ิงทอ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

หรือเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยท าการศึกษาข้อมูลในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคและการตลาดส่ิงทอ แนวทาง

การพัฒนาสินค้ากลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายมุสลิมแนวโน้มสีและผ้าแฟช่ัน 

Spring Summer 2018 ช่องทางการเข้าถึงตลาด และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการไทย

บูรณการ (Integrate) เน้ือหาให้สอดคล้อง ท่ีสามารถใช้ในเชิงธุรกิจ/อุตสาหกรรมได้

        10.4.2 ค่าจ้างนักวิจัยในการจัดท าข้อมูลด้านการตลาด 18 งวด 10 งวด 55.56      540,000          540,000         540,000         100.00     - จัดจ้างนักวิจัยในการจัดท าข้อมูลด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายมุสลิมในต่างประเทศ

        10.4.3 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยในการจัดท าข้อมูลด้านการตลาด 18 งวด 10 งวด 55.56      360,000          360,000         360,000         100.00    -จัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยในการจัดท าข้อมูลด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายมุสลิมในต่างประเทศ

        10.4.4 ค่าส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด/แหล่งการค้า 2 ประเทศ 3 ประเทศ 100.00     470,000          470,000         470,000         100.00    - ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจตลาดจริงผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

แบบปฐมภูมิ  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการและหน่วยงาน และหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี

ท่ีเก่ียวข้อง ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คร้ังท่ี 1 การส ารวจตลาดเชิงลึก (ตลาดระดับบน : ผ้าบาติค ผ้ามัดย่อม เคหะส่ิงทอ) ประเทศญ่ีปุ่น 

คร้ังท่ี 2 ส ารวจตลาดส่ิงทอเชิงลึก ตลาดระดับกลาง (กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ 

เคร่ืองแต่งกายมุสลิม) ประเทศอินโดนีเซีย

        10.4.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรม 2 ชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูล 100.00     450,000          450,000         450,000         100.00    1. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคตลาดการค้าส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม 

การบริโภคและตลาดการค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 2 ประเทศ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในตลาด จ านวน 2 ชุดข้อมูลได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ

รวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ อินโดนีเซีย จ านวน 135 ชุด  โดยมีประเด็นในการสอบถามได้แก่ 

   ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปและความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 

   ส่วนท่ี 2 : ลักษณะการเลือกซ้ือผ้าบาติค ผ้ามัดย้อม และเคหะส่ิงทอ 

        10.4.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือรายงาน และ CD 100 ชุด 100 ชุด 100.00     50,000            50,000          50,000          100.00    จัดท าหนังสือรายงานเพ่ือเผยแพร่ผบการด าเนินงานภายใต้งานสัมมนาปิดโครงการ ASEAN 

เพ่ือเผยแพร่ GATEWAY  : Co-design ForTextile & Fashion จ านวน 100 ชุด พร้อมแผ่น CD
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11. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม - -        -          6,000,000       6,000,000     5,727,708     95.46     ผลการด าเนินงาน  ของโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีดังน้ี

  11.1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการด าเนินการ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00     800                800               -               -          - ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการ

และประชาสัมพันธ์โครงการ รับทราบ

   11.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00     566,000          566,000         389,949         68.90     - จัดอบรมหลักสูตร เครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ัวประเทศตามแผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 2 คร้ัง 

ท่ัวประเทศ มี สอจ. เข้าร่วมอบรมจ านวน 169 คน

   11.3 จัดสรร สอจ. 4,332,000        4,332,000      4,215,854      97.32     

     11.3.1  จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00     -          - จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมองค์ควารู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกเครือข่ายส่ิงแวดล้อม 

ให้แก่สมาชิกเครือข่ายท้ังกลุ่มเดิม และกลุ่มท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ พร้อมท้ัง 76 จังหวัด

ศึกษาดูงาน

     11.3 2 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมกับ 76 จังหวัด 76 จังหวัด 100.00     - -          - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนและสถานประกอบการ และสถานประกอบการ 76 จังหวัด

อุตสาหกรรม ในสถานประกอบการ

   11.5 จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 100.00     187,200          187,200         - -         -

และฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ีมีปัญหาร้องเรียนซ้ าซาก และพัฒนา

และศึกษาวิเคราะห์ของโครงการเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อม

   11.6  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 9 เดือน 10 เดือน 100.00     312,000          312,000         350,433         112.32     - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานติดตามการด าเนินงาน 

  11.7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานติดตามและประเมินผล 9 เดือน 12 เดือน 133.33     102,000          102,000         271,472         266.15    -  ติดตามการด าเนินโครงการ ประจ าไตรมาสท่ี 2 จ านวน 1 คร้ัง 

   11.8 ส ารองตามนโยบาย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     500,000          500,000         500,000         100.00    -

12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค - -        -          32,000,000     32,000,000    31,326,597    97.90 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีดังน้ี

   12.1 ออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจ 8,030 8,648     107.70     1,444,000        1,444,000      1,444,000      100.00    - ออกเย่ียม พบปะ ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ตามภารกิจซ่ึงด าเนินกิจกรรม โดยสอจ. 76 จังหวัด

และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ราย ราย  

   12.2 จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ/กฎหมาย และศึกษาดูงาน 7,600 9,088     119.58     6,080,000        6,080,000      6,080,000      100.00    - จัดอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ/กฎหมาย พร้อมท้ังจัดการศึกษาดูงาน

ราย ราย ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงด าเนินกิจกรรม

โดย สอจ. 76 จังหวัด

   12.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นและเชิงลึกเฉพาะทางในการส่งเสริม 19,000    23,377    123.04     608,000          608,000         608,000         100.00    - ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

และพัฒนาการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ราย ราย เก่ียวกับการขออนุญาตต่างๆ ซ่ึงด าเนินกิจกรรม โดยสอจ. 76 จังหวัด

และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกประเภทการผลิตในจังหวัด 
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   12.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  19,000    24,100    126.84     399,000          399,000         399,000         100.00     - ให้บริการข้อมูลการขออนุญาตต่าง ๆ แก่ผู้สนใจท่ัวไป

และประชาชนในจังหวัดในรูปแบบ เอกสาร  Electronic File ราย ราย ซ่ึงด าเนินกิจกรรมโดย สอจ. 76 จังหวัด

   12.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 150 277 184.67     294,400          294,400         288,000         97.83     - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 คร้ัง ในหัวข้อการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของ สอจ.ท้ัง 76 จังหวัด ราย ราย เพ่ือขับเคล่ือน Industry 4.0 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 277 คน

ให้เจ้าหน้าท่ีของ สอจ.ท้ัง 76 จังหวัด 

   12.6 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 130 130 100.00     22,632,000      22,632,000     21,951,547     96.99      - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาค จ านวน 128 ราย  และส่วนกลาง 2 ราย 

ราย ราย รวมท้ังส้ิน 130 ราย

   12.7 บริหารโครงการ 12 12 100.00     342,600          342,600         356,050         103.93     - เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ

   12.8 งานนโยบาย 1 1 100.00     200,000          200,000         200,000         100.00    

13.โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ -        -        -         9,020,000       9,020,000     8,666,693     96.08 ผลการด าเนินงาน  มีดังน้ี

   13.1 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการฯ 36 42 116.67     7,200,000        7,200,000      7,100,000      98.61     - จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 

รวมท้ังพัฒนาผลิตพัฒนาจากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โดยน าระบบเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด หรือ 3R 

มาใช้ จ านวน 12 จังหวัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 42 ราย 

   13.2  สัมมนาเปิดตัวโครงการ 360 360 100         580,000          580,000         460,682         79.43     - จัดการสัมมนา เปิดตัวโครงการการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ณ

 จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ังส้ิน 360 คน

   13.3 ศึกษาดูงาน 100 108 108.00     300,000          300,000         263,083         87.69     - เข้าศึกษาดูงานจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 2) บริษัท ไทย-

เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จ ากัด (มหาชน) และ 3) ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ 

(ไร่สุวรรณ) มีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานท้ังหมด 108 คน

   13.4 สัมมนาปิดตัวโครงการ 300 300 100.00     580,000          580,000         598,550         103.20    - จัดสัมมนา ปิดตัวโครงการการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  มีผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวนท้ังส้ิน 300 คน

   13.5 ค่าบริหารโครงการ 12 6 50.00      360,000          360,000         244,379         67.88     - เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติโครงการ

14. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล           -   -        -         9,280,000       9,280,000     9,053,825     97.56 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม มีดังน้ี

   14.1 การด าเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ า 2,180 1053 48.30      1,500,000        1,500,000      1,500,000      100.00    - เฝ้าระวังคุณภาพน้ าของสถานประกอบการบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คู คลอง 

บริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คู คลอง หนอง และบึง ท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี และบึงท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีต่างๆ จ านวน 1,053 จุด

ต่างๆ  ใน 76 จังหวัด

   14.2 จัดช้ีแจง ท าความเข้าใจหลักการสร้างความย่ังยืน 101 คร้ัง 37คร้ัง 36.63      3,520,000        3,520,000      3,341,000      94.91     -จัดช้ีแจงท าความเข้าใจหลักการสร้างความย่ังยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาล

ของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม /1,735 ราย /1,116 ราย 63.66      ส่ิงแวดล้อมโดยโอนจัดสรรให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 37คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 1,116คน
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   14.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน และ 80 คร้ัง 49 คร้ัง/ 61.25      2,280,000        2,280,000      2,280,000      100.00     - จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ /1,924 ราย 1581 ราย 82.17      ด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ จ านวน 

ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ เพ่ือให้ประชาชน 49 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 1,581 คน

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างย่ังยืน จ านวน 76 จังหวัด

   14.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการ 48 คร้ัง 29 คร้ัง/ 60.42      300,000          300,000         300,000         100.00    - จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จเป็น /1,297 ราย 825 ราย 63.32      ส่ิงแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จในพ้ืนท่ีให้กับผู้ประกอบการอ่ืนเพ่ือขยายผลการด าเนินงานตาม

พ่ีเล้ียงให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนเพ่ือขยายผลการด าเนินงานตามหลัก หลักธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพ่ีเล้ียง จ านวน 29 คร้ัง

ธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพ่ีเล้ียง มีผู้เข้าร่วม 825 คน

  14.5 จัดนิทรรศการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบริหาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     500,000          500,000         408,100         81.62     - จัดนิทรรศการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ

จัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม และมอบใบประกาศ ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการ

นียบัตรให้กลุ่มเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีประสบผลส าเร็จ    ท่ีผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

  14.6 จัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     520,000          520,000         520,000         100.00    -จัดนิทรรศการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

   14.7 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 2 ราย 2 ราย 100.00     336,000          336,000         336,000         100.00     - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานติดตามการด าเนินงาน 

   14.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานติดตามและประเมินผล 9 เดือน 9 เดือน 100.00     44,000            44,000          88,725          201.65     

   14.9 งานนโยบาย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     280,000          280,000         280,000         100.00    

15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน - - 86.18 5,000,000       5,000,000     4,302,673     86.05 ผลการด าเนินงาน  มีดังน้ี

   15.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 25 26 104.00     2,500,000        2,500,000      2,232,134      89.29     - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จ านวน 3 หัวข้อ 

จังหวัด จังหวัด มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 2,153 คน

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เก่ียวกับการใช้คู่มือส าหรับประชาชนของ สปอ. 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 98 คน

- รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้คู่มือส าหรับประชาชนของ สปอ.จากผู้ประกอบการ/

ประชาชน ท้ังหมด 26 จังหวัด จ านวน 16 คร้ัง  มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 1,827 คน

- การมีส่วนร่วมในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ จ านวน 4 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 228 คน 

   15.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีของ สอจ. ในการ 478 333 69.67      1,150,000        1,150,000      1,049,979      91.30     - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. อ านวย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. อ านวยความ คน คน ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จ านวน 2 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วม

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การสัมมนาจ านวน 333 คน
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1.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือประชาชนเพ่ือการบริการ : กระบวนงานของฝ่ายโรงงาน

อุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 82 คน

2.การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2558 

จ านวน 4 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 251 คน

   15.3  การบริหารและติดตามประเมินผล 12 เดือน 12 เดือน 100.00     350,000          350,000         20,560          5.87        -

   15.4 งานนโยบาย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     1,000,000        1,000,000      1,000,000      100.00    โอนงบประมาณให้ สบก. จ านวน 697,327.48 บาท

16. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย - -        -          10,000,000     10,000,000    9,056,033     90.56 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด อุตสาหกรรมระดับจังหวัด  มีดังน้ี

8,360,000       8,360,000     7,431,079     88.89

   16.1  จัดท าข้อมูลช้ีน าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 304 251 82.57      - - - -  - จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จังหวัด เพ่ือจัดท าข้อมูลช้ีน าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

ในระดับจังหวัดรายไตรมาส รายงาน รายงาน อุตสาหกรรมในระดับจังหวัด จ านวน 251 รายงาน

   16.2 จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 1,064 953 89.57      1,799,940        988,416         641,947         64.95      - จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จังหวัด เพ่ือจัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายงาน รายงาน ในระดับจังหวัด ดังน้ี

        16.2.1. รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน 152 123 80.92      886,340          473,700         262,474         55.41      - รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด J415รอบ 9 เดือน (ก.ค.2559 

รายงาน รายงาน – มิถุนายน2560) ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วย 

1.  สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัด 

2.  แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ

        16.2.2. รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน 912 830 91.01      913,600          514,716         378,473         73.53     - รายงานความเคล่ือนไหวการลงทุนรายเดือน ประกอบด้วยข้อมูล  ด้านการลงทุน จ านวนโรงงาน

รายงาน รายงาน เงินทุน คนงาน โดยผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน สอจ.จัดส่งรายงานแล้ว 830 รายงาน ดังน้ี

  1. เดือน ต.ค. 59 จ านวน  76  รายงาน

  2. เดือน พ.ย. 59 จ านวน  76  รายงาน

  3. เดือน ธ.ค. 59 จ านวน  76  รายงาน

  4. เดือน ม.ค. 60 จ านวน  76  รายงาน

  5. เดือน ก.พ. 60 จ านวน  76  รายงาน

  6. เดือน มี.ค. 60 จ านวน   76  รายงาน

  7. เดือน เม.ย. 60 จ านวน 76 รายงาน

  8. เดือน พ.ค. 60 จ านวน 76 รายงาน
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  9. เดือน มิ.ย. 60 จ านวน 72 รายงาน

  10. เดือน ก.ค. 60 จ านวน 72 รายงาน

  11. เดือน ส.ค. 60 จ านวน 66 รายงาน

  12. เดือน ก.ย. 60 จ านวน 12 รายงาน

   16.3 จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial 76 23 30.26      2,953,270        233,160         - -         - จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม

Product) แบบทางตรง(Bottom up) ตามหลักวิชาการท่ี สศช.ก าหนด ระดับจังหวัด สอจ.ด าเนินการจัดส่งรายงานแล้ว จ านวน 23 รายงาน

หรือรายงานโครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

   16.4 จัดท าฐานบัญชีรายช่ือผู้รับบริการ ฐานข้อมูลท าเนียบโรงงาน - - -          1,147,380        628,846         369,949         58.83     

อุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่ายและปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัด

   16.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 1 1 100.00     935,200          935,200         659,020         70.47      - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล

และฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม การคาดการณ์ คร้ัง คร้ัง ภาคอุตสาหกรรม การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2559

สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 183 คน

* ปรับแผนการปฏิบัติงานในการจัดอบรมจาก 4 คร้ัง เหลือ 1 คร้ัง

   16.6 จ้างเหมาบริการ 1 1 100.00     156,000          156,000         108,267         69.40      - จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน จ านวน 1 ราย

   16.7 ค่าบริหารโครงการ 9 8 88.89      48,800            48,800          357,668         732.93    -

   16.8 งานนโยบาย 1 1 100.00     500,000          500,000         500,000 100.00    - 

17.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม           -   -        -         40,000,000     40,000,000    39,273,383    98.18 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค การเกษตรในภูมิภาค มีดังน้ี

   17.1 พัฒนาและยกระดับ สถานประกอบการ 130 ราย 171 ราย 131.54     26,000,000      26,000,000     26,000,000     100.00     - ด าเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 171 ราย 200 แผนงาน 

   17.2 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ 2 1 50 2,000,000        2,000,000      1,693,200      84.66  - ด าเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการระยะเวลา 240 วัน งบปประมาณท่ีจ้าง 

งวด งวด 1,689,000 บาท ครบก าหนด 15 กันยายน 2560 โดยเบิกจ่ายงบประมาณ 1 งวดงาน 

โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังน้ี

 - การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ

   1.1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร (ปกอ.) ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี 32 ทางรายการเช้าข่าวชัด

 โซเชียล เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560

   1.2 จัดท าบทความ/สกู๊ป/สัมภาษณ์พิเศษ/ภาพข่าวและกิจกรรมการด าเนินการโครงการ

 ผ่านส่ือออนไลน์ (Face book/Youtube/Website) จ านวน 64 ข่าว

   1.3 จัดท าเส้ือโปโลเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ OPOAI ให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 550 ตัว
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

   1.4 จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมจัดส่งให้ สอจ.ท้ัง 75 จังหวัด และแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 แผ่น

   17.3 จัดจ้างติดตามประเมินผล ในภาพรวมโครงการ 1 งวด 1 งวด 100 3,200,000        3,200,000      3,180,000      99.38  - ด าเนินการจัดจ้างติตามความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะน าของท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ี

ระยะเวลา 270 วัน งบปประมาณท่ีจ้าง  3,180,000 บาท ครบก าหนด 8 ตุลาคม 2560

โดยเบิกจ่ายงบประมาณ 1 งวดงาน โดยมีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี

1.จัดสัมมนาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 1คร้ัง เม่ือวันท่ี 23 กพ.60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

กรุงเทพมหานคร มี อสจ. และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง ท่ีปรึกษาพ้ืนท่ี เข้าร่วมสัมมนา 120คน

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสุ่มตรวจติดตามการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการของ

ท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ีแล้ว 58 ราย จากเป้าหมาย 86ราย

3. ด าเนินการสุ่มตรวจติดตามสถานประกอบการ 97 แห่งสถานประกอบการดีเด่น (Best 

Practice) 11 แห่ง สุ่มตรวจ/ติดตามสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี งปม. 2560

 จ านวน 86 แห่ง

   17.4 ค่าบริหารโครงการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

        17.4.1 ค่าบริหารจัดการของ สอจ. 75 จังหวัด 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100         2,600,000        2,600,000      2,211,423      85           - ประชาสัมพันธ์ฯ คัดเลือกสถานประกอบการ ท่ีปรึกษา และการออกตรวจเย่ียม

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

        17.4.2 ค่าบริหารโครงการส่วนกลาง 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100         2,450,000        2,450,000      2,438,760      100         - การออกตรวจเย่ียมสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม สอจ. 75 จังหวัด

   17.5 งานนโยบาย - - - 3,750,000        3,750,000 3,750,000 100  - 

18. โครงการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค - - - 3,750,000       3,750,000     3,587,548     95.67 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพ่ือก าหนดนโยบาย

เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม มีดังน้ี

    18.1 ประชุมสัมมนาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม 86 71 82.56      134,000          134,000         116,780         87.15     - จัดประชุมสัมมนาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 

ราย ราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 71 ราย

    18.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมาย 6,080 4,263 70.12      3,040,000        3,040,000      2,891,861      95.13      - ด าเนินการโดย สอจ. 76 จังหวัด มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือส ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการใน ราย ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานเหมืองแร่และวิสาหกิจชุมชน และมีการสรุปผล

ส่วนภูมิภาคและจัดท ารายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งให้ สนย. จ านวน 65 จังหวัด

ของสอจ. 76 จังหวัด

   18.3 การส ารวจ รวบรวม และประเมินผลข้อมูล 16 7 43.75      220,000          220,000         231,307         105.14     - ลงพ้ืนท่ีส ารวจ รวบรวมความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินผลส าหรับจัดท านโยบาย

และความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คร้ัง คร้ัง การพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน 7 คร้ัง  ณ สอจ.สมุทรปราการ ปทุมธานี กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี
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 พรบ.

   18.4 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 12 เดือน 11 เดือน 91.67      156,000          156,000         147,600         94.62      - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 1 คน

   18.5 งานนโยบาย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     200,000          200,000         200,000         100.00     -

19. โครงการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว(Green GDP) -        -        -         5,000,000       5,000,000     3,358,479     67.17     ผลการด าเนินงาน  ของโครงการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)

ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม  มีดังน้ี

   19.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ หลักการ ข้อมูล 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00     4,080,000        4,080,000      2,400,000      58.82     1. คัดเลือกอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ในการวิเคราะห์แนวทาง

เก่ียวกับ มาตรการระหว่างประเทศอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2560

(GDP) ภาคอุตสาหกรรม 2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ท่ีได้รับการประเมินจ านวน 

6 แห่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง อุตสาหกรรมการท าเหมืองหินปูน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรม  ปิโตรเคมีข้ันต้น และอุตสาหกรรม

โรงกล่ันน้ ามันปิโตรเลียม ท้ังน้ีได้เลือกจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดน าร่องในการศึกษาวิเคราะห์

แนวทางการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

   19.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 1 1 100.00     -                 -               -               -         - รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  กระทรวงพลังงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

คร้ัง คร้ัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ และน าข้อมูลท่ี มาวิเคราะห์และ

ประมวลผล เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

   19.3 จัดประชุมเพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ จาก 3 3 100.00     -                 -               -               -         - จัดประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ และระดมความคิดเห็น 

หน่วยงานและภาคส่วนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ การด าเนินงานเก่ียวกับ คร้ัง คร้ัง เก่ียวกับการจัดท า Green GDP

การจัดท า Green GDP

   19.4  วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง 4 4 100.00     - วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการก าหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณ Green GDP 

กับการค านวณ Green GDP ด้าน ด้าน ด าเนินการแล้วเสร็จครบท้ัง 4 ด้าน ตามเป้าหมาย

   19.5 จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล โมเดล การตรวจวัดผลกระทบ 3 3 100.00     - ด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล โมเดลการตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแต่งต้ัง 

ส่ิงแวดล้อมและแต่งต้ัง Working Group ด้าน ด้าน Working Group จ านวน 2 คร้ัง ณ จังหวัดระยอง

   18.6 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล บัญชี รายการสาร 4 4 100.00     -ด าเนินการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนข้อมูลบัญชีรายการ สาขาเข้าและสาขาออก 

ขาเข้าและสารขาออก (Life Cycle Inventory) ด้าน ด้าน (Life Cycle Inventory) 4 สาขาตามเป้าหมาย ประกอบด้วย

 ต้นทุนการลดจ านวนทรัพยากร

 ต้นทุนการเส่ือมสภาพของส่ิงแวดล้อม

 ต้นทุนการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ต้นทุนการป้องกันการท าลายส่ิงแวดล้อม

   19.7 ปรับปรุงโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลในการค านวณวัฏจักร 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม 100.00     -          -จัดท าโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลในการค านวณวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 1 โปรแกรม

ชีวิตผลิตภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว
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   19.8 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดท า Green GDP 1 งาน 1 งาน 100.00     -               -               -          จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการจัดท า Green GDP จ านวน 1 คร้ัง ณ จ.ระยอง

   19.9 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 12 เดือน 12 เดือน 100.00     312,000          312,000         277,717         89.01      - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ 1 ราย 

   19.10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานติดตามและประเมินผล 12 เดือน 12 เดือน 100.00     108,000          108,000         180,762         167.37    - เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ

   19.11 งานนโยบาย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     500,000          500,000         500,000         100.00     -

20. โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว -        -        85.15      8,500,000       8,500,000     8,077,038     95.02 ผลการด าเนินงาน  ของ โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่อันตราย

ท่ีไม่อันตรายในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต้  มีดังน้ี

   20.1 จ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานศึกษาระบบการบริหารจัดการกาก -         -        -          8,360,000        8,360,000      8,050,217      96.29     1. จัดสัมมนาช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และความเป็นไปได้ในการจัดการศูนย์รวบรวมและ จังหวัด เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

คัดแยกกากอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ินจ านวน 125 คน

2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสถานประกอบการให้ผู้ประกอบการ 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านช่อง

ทางต่างๆ 4 ช่องทาง ได้แก่ Website แผ่นพับ ไวนิล สถานีวิทยุ และโรลอัพ

3.ส ารวจข้อมูลส่ิงปฏิกูล/วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วของสถานประกอบการอุตสาหกรรมปาล์ม ยาง ไม้ 

อาหารทะเล ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการท่ีก าหนดและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ร้อยละ 20 ของสถานประกอบการท้ังหมด

4.จัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน าเข้าข้อมูลส่ิงปฎิกูล/วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

ท่ีม าการส ารวจในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2,000 โรงงาน

5.จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลส่ิงปฎิกล/วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

พร้อมติดต้ังโปรแกรมการจัดท าฐานข้อมูล และท าการส่งมอบอุปกรณ์ดังกว่าให้ สอจ. 14 จังหวัด

ภาคใต้เรียบร้อยแล้ว

6.จัดท ารายงานแนวทางการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล เรียบร้อยแล้ว

7.จัดอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บ สอจ. 14 จังหวัด

สอจ. 14 จังหวัด สอจ. มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 28 คน

8.ศึกษาวิธีการก าจัดส่ิงปฏิกูล/วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีไม่เป็นอันตรายของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จ านวน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

9.ศึกษาวิธีการก าจัดส่ิงปฏิกูล/วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีไม่เป็นอันตรายของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จ านวน 4 อุตสาหกรรม  ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมปาล์ม  (2) อุตสาหกรรมยาง 

(3) อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และ (4) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

10.รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงงาน

   20.2 บริหารโครงการ -         -        31.25      140,000          140,000         26,821          19.16      เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

21. โครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงาน -         -        -          1,600,000       1,600,000     1,600,000     100.00 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการส ารวจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานสะอาด เข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด  มีดังน้ี

   21.1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 300 ราย 300 ราย 100.00     20,000            20,000          20,000          100.00     - จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส ารวจและพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงานพลังงานสะอาด 

   21.2 ส ารวจข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00     67,600            67,600          67,600          100.00     - ลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากผู้ประกอบไม่สามารถ

ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงท้ังหมด จึงไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้

  21.3 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการน าวัสดุเหลือใช้มาผลิต 200 207 103.50     202,300          202,300         202,300         100.00    -จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการน าวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานทดแทนให้ผู้ประกอบการ

เป็นพลังงานทดแทน ราย ราย จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมท้ังส้ิน 207 คน ผู้ประกอบได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความรู้

เฉพาะด้านและมีความรู้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 85

   21.4 ศึกษาดูงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารจัดการวัสดุ 30 40 133.33     188,000          188,000         188,000         100.00    - ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ และโรงงานผลิตพลังงาน

เหลือใช้และโรงงานผลิต ราย ราย ทดแทน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ านวน 40 คน ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 92

   21.5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงาน 3 3 100.00     970,000          970,000         970,000         100.00    - สถานประกอบการได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โรงงาน

พลังงานสะอาด โรงงาน โรงงาน พลังงานสะอาด/พลังงานทดแทน  จ านวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทยอุตสาหกิจเกษตร จ ากัด

บริษัท ส.วงษ์พานิช จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด กลุ่มผู้เล้ียงโคนมเข่ือนป่าสัก

   21.6 จัดท าฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 1 ฐาน 1 ฐาน 100.00     48,000            48,000          48,000          100.00    - จัดเก็บข้อมูลเพ่ือท าฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรี 

ลพบุรี และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูล จ านวน 1 ฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล จ านวน 1 คร้ัง

   21.7 บริหารจัดการโครงการ 12 คร้ัง 12 คร้ัง 100.00     104,100          104,100         104,100         100.00    - เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ

22. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป -        -        -         2,000,000       2,000,000     1,600,000     80.00 ผลการด าเนินงาน  ของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 3R

การเกษตร 3R มีดังน้ี

   22.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ        -         -        -          189,700          189,700         394,150         207.78    - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ 

สมุดบันทึก ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เกียรติบัตรพร้อมปก ถุงขยะคัดแยกขยะ 

เอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

โครงการฯ ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะจัดท าโรอัพ 3R

   22.2 กิจกรรมส ารวจ/คัดสรรผู้ผลิต/ท าฐานข้อมูล/ประสานงาน -        -        -         270,000          270,000         235,913         87.38     

ตลอดโครงการ /จัดท าเอกสาร      

        22.2.1 รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ีสมัคร 15 วัน 9 วัน 60.00      15,000            15,000          12,300          82.00     - รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ /คัดเลือกสถานประ-

เข้าร่วมโครงการ /คัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมาย และจัดท า กอบการเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 10 ราย และจัดท าต้นฉบับคู่มือ 3R ส าหรับสถานประกอบการ

ต้นฉบับคู่มือ 3R ส าหรับสถานประกอบการ 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

        22.2.2. ผลิตคู่มือ 3R ส าหรับสถานประกอบการ 500 เล่ม 550 เล่ม 110.00     255,000          255,000         220,913         86.63     - จัดพิมพ์คู่มือ 3R ส าหรับแจกสถานประกอบการ จ านวน 550 เล่ม

   22.3 กิจกรรมจัดอบรม/ศึกษาดูงานให้ความรู้ ผู้ประกอบการ/ -        -        -         389,100          389,100         346,833         89.14      -

วิสาหกิจชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

        22.3.1 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการด าเนินงานด้วยหลัก 3R 155 226 145.81     223,400          223,400         142,159         63.63     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการด้วยเทคโนโลยีสะอาด

คน คน ภายใต้หลัก 3R  มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 226 คน

        22.3.2 จัดศึกษาดูงาน ด้าน 3R แก่ผู้ประกอบการโรงงาน/ 45 45 100.00     165,700          165,700         204,674         123.52    - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์ท่ีมีการด าเนินงาน 3R โดยมีผู้ประกอบการโรงงาน/วิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง คน คน เข้าร่วมศึกษาดูงานจ านวน 45 คน

   22.4. จัดอบรม เพ่ือฝึกปฏิบัติด้วยหลัก 3R ณ สถานประกอบการ 10 แห่ง 10 แห่ง 100.00     1,050,000        1,050,000      484,213         46.12     - จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้หลักการ 3R และฝึกปฏิบัติด้วยหลักการ 3R ให้กับสถานประกอบการ 

(On The Job Training) /30 คร้ัง   /30 คร้ัง   100.00     10 แห่ง และ อปท. กลุ่มเป้าหมาย ณ สถานประกอบการ และ อปท. จ านวน

   22.5 ติดตามประเมินผล ณ สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 คร้ัง 20 คร้ัง #VALUE! 32,000            32,000          69,691          217.78    - ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังส้ิน 

20 คร้ังด้วยหลัก 3R ในรูปแบบ On The job Training จ านวน 10 แห่ง ๆ ละ 2 คร้ัง

   22.6 รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลและเอกสารเผยแพร่ 10 รายงาน 10 รายงาน 100.00     69,200            69,200          69,200          100 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมตามหลัก 3R
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

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


                     1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง 
ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


                     1.6  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

23. โครงการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหาร -            -             -         55,000,000   55,000,000   55,000,000    100.00      ผลการด าเนินงาน  ของโครงการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการ

เพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต (Future food) อาหารเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต (Future food) มีดังน้ี

   23.1 พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร 55 โรงงาน 55 โรงงาน 103.64     37,850,000    37,850,000   37,850,000     100.00      - 1. ด าเนินการให้ค าปรึกษาการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 

Future Food ของไทย ในพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือสร้างศักยภาพ /(605) MD /(605) MD 100.00     เพ่ือส่งเสริมการขยายตบาดท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ

การแข่งขันการขยายตลาดการค้าและการลงทุน ท้ังในประเทศ /200 คน /200 คน 156.00     ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 57 ราย 

และต่างประเทศ - 2. ด าเนินการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันการขยายตลาดการค้า 

และการลงทุน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 3 หลักสูตร 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 312 คน

หลักสูตรท่ี 1  "ยกระดับความรู้เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารอนาคต"

 จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 172 คน 

หลักสูตรท่ี 2 "Train the Trainer : Future to boost Business” จ านวน 2 คร้ัง 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 111 คน

หลักสูตรท่ี 3 “พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้ได้รับการยกระดับองค์ความรู้

ในด้านนวัตกรรมอาหารอินทรีย์” มีผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน

แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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   23.2 วิจัยเชิงลึกการเช่ือมโยงวัตถุดิบและ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     2,600,000      2,600,000     2,600,000       100.00      - ด าเนินการวิจัยในหัวข้อ “โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาด

คู่แข่งขันในระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต” โดยการสัมภาษณ์และแบบส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค

ของตลาดอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ท่ัวประเทศ เพ่ือทราบทัศนคติพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาอุปสรรค ด้านการตลาด 

และพัฒนาข้อเสนอแนะและกลยุทธ์การตลาด รายกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ

อุตสาหกรรมอาหารอนาคต และจัดท าเอกสารเผยแพร่ เรียบร้อยแล้ว

   23.3 ส่งเสริมการส่ือสารและสร้างความร่วมมือ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     2,400,000      2,400,000     2,400,000       100.00      - 1. ส่งเสริมการส่ือสารและสร้างความร่วมมือเพ่ือการผลิตอาหารแห่งอนาคต 

เพ่ือการผลิตอาหารแห่งอนาคต (Future Food) (Future Food) ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์, รายการวิทยุ, นิตยสาร, ผ่าน E-Newsletter ผ่านภาพ 

cartoon card และInfographic จ านวน 9 เร่ือง 

- 2. จัดสัมมนาเผยแพร่ เร่ืองความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ อาหารของไทยในตลาด

โลก จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 80 คน

   23.4 เช่ือมโยงอาหารอนาคต Future Food   ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 60.00       4,000,000      4,000,000     4,000,000       100.00      - เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและ

สู่การค้า และการลงทุน โดยเน้น Theme : อาหารปลอดภัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 2 คร้ัง

Thai Future Food to the World) - งาน International Green week ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

- งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ พืชสวน และอุตสาหกรรม

อาหารนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

   23.5 พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     5,150,000      5,150,000     5,150,000       100.00      - ด าเนินการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ข้อมูลด้านกฎหมายและมาตรฐานในสินค้า

ในอุตสาหกรรมอาหารและการเช่ือมโยงตลาด เป้าหมายเบ้ืองต้น ด้านกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดและมาตรฐาน (Law and Regulation) 

ออนไลน์ผ่าน Application จากต่างประเทศ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตจากประเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบ 

Functional Foods Application จ านวน 1 ฐานข้อมูล

   23.6 ติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     3,000,000      3,000,000     3,000,000       100.00      1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร อก.

2. ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามประเมินผล (Monitoring)

3. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้โครงการ

73



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

24. โครงการศูนย์เช่ือมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ -            -             -         4,000,000     4,000,000    4,000,000      100.00      ผลการด าเนินงาน  ของโครงการศูนย์เช่ือมโยงอาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ

ต้นแบบ (Windows of Thai Food) (Windows of Thai Food) มีดังน้ี

   24.1 การรวบรวมข้อมูลแลประสานงานกับหน่วยงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     590,000        590,000        590,000         100.00      - 1. ส ารวจความพร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเช่าพ้ืนท่ีและออกแบบ 

ท่ีเก่ียวข้องศูนย์เช่ือมโยงอาหารไทยเชิงพาณิชย์ สถานท่ีเพ่ือด าเนินการพร้อมด าเนินการศึกษาความคุ่มค่าและผลกระทบต่อการลงทุน

- 2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมด าเนินการท้ังภาครัฐและเอกชน

- 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ออร์แกนิกส์ อาหารอนาคต 

หรืออาหารท่ีได้รับความนิยมในแต่ละภูมิภาค

- 4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครหน่วยงานภาครัและเอกชน ในการจัดเก็บข้อมูล 

พร้อมกับศึกษาข้อมูลและประมวลผล

   24.2. การด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     2,460,000      2,460,000     2,460,000       100.00      - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์เช่ือมโยง อาหารไทยสู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ 

(Window of Thai food)

   24.3. จัดท าแบบจ าลองทางธุรกิจเพ่ือการบริหารจัดการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     720,000        720,000        720,000         100.00      - 1. จัดท าแบบจ าลองธุรกิจเพ่ือการบริหารจัดการโครงการศูนย์เช่ือมโยงอาหารไทย

สู่เชิงพาณิชย์ต้นแบบ (Window of Thai food)

- 2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือจัดท าแบบจ าลองธุรกิจ

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

- 3. ด าเนินการจัดท าพิมพ์เขียว(Blueprint)เพ่ือเตรียมใช้ส าหรับการออกแบบและวีดิทัศน์

น าเสนอภาพแนวคิด window of thai food

- 4. จัดท าระบบ Virtual System ผ่าน Mobile Application น าเสนอ 

ภาพแนวคิดของ Window of Thai Foo

   24.4. การบริหารโครงการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     230,000        230,000        230,000         100.00      - 1. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนิน

โครงการ

- 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

- 3. จัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีได้วางไว้ พร้อมกับก าหนดแนวทางป้องกันในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผน
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25. โครงศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม - - - 19,300,000   19,300,000   19,300,000    100.00      ผลการด าเนินงาน  ของโครงศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  มีดังน้ี

   25.1 การพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ - - - 17,300,000    17,300,000   17,300,000     100.00      

        25.1.1 การวิจัยแบตเตอร่ีต้นแบบ '1 / 1 / 14 '1 / 1 / 14 100 6,000,000      6,000,000     6,000,000       100          1. วิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ีต้นแบบ Prototype ประเภทลิเรียมไอออนส าหรับรถยนต์

ช้ิน/ฉบับ/ ช้ิน/ฉบับ/ น่ังท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

ราย ราย ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแห่งชาติ

2. จัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ผู้ผลิตช้ินส่วน จ านวน 1 คร้ัง 

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน 14 ราย

        25.1.2 การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า '1 / 5 '1 / 5 100 7,300,000      7,300,000     7,300,000       100.00      1. วิจัยและศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า ข้อมูลการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 

ฉบับ/คร้ัง ฉบับ/คร้ัง ทิศทางในอนาคตและประเภทรถยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. จัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการท่ีผลิตรถยนต์ในประเทศเพ่ือ 

สร้างองค์ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว จ านวน 5 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน 27 ราย

        25.1.3 การศึกษาเทคโนโลยีอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า 1/1 1/1 100.00     4,000,000      4,000,000     4,000,000       100.00      1. ด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า 3 หัวข้อ ได้แก่ 
ฉบับ/การจัดแสดง ฉบับ/การจัดแสดง - สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในด้านไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า

- เทคโนโลยีและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องต่ออุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

- สรุปถึงช่องว่างในความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. จัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบ

การจ านวน 1 คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน 12 ราย

3. จัดท าส่ือให้ความรู้ เพ่ือแดงต าแหน่งช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า จ านวน 1 โครง

4. ผลิตส่ือให้ความรู้เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้าเร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตท่ีย่ังยืน

แล้วเสร็จ 3 เร่ือง

5. การด าเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการติดต้ังอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าใน

นิทรรศการ จ านวน 1 งาน

   25.2 การจัดท าข้อมูล - - - 1,300,000      1,300,000     1,300,000       100.00      

        25.2.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 1 1 100 500,000        500,000        500,000         100.00      - รวบรวมข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 ฐาน  ฐาน จ านวน 143 ราย เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า จ านวน 1 ฐานข้อมูล
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        25.2.2 รายงานการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100 800,000        800,000        800,000         100.00      - ได้รับข้อมูลการศึกษาการใช้พลังงงานในรถยนต์ไฟฟ้า จ านวน 1 ฉบับ

   25.3 การประชาสัมพันธ์ - - - 700,000        700,000        700,000         100.00      

        25.3.1 การจัดเผยแพร่ข้อมูล 200 294 147 200,000        200,000        200,000         100.00      - จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงาน

 ราย  ราย ภาครัฐ เข้าร่วมสัมมนา 294 ราย ในเร่ือง “อนาคตการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน

ยานยนต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต” และสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

        25.3.2 การจัดแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 1 1 100 500,000        500,000        500,000         100.00      - ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

การจัดแสดง การจัดแสดง จ านวน 1 การจัดแสดง

26. โครงการยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - - - 31,900,000   31,900,000   31,900,000    100.00      ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

   26.1 การสร้างบุคลากรใหม่ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 90 90 100.00     15,840,000    15,840,000   15,840,000     100.00      - ฝึกอบรมเพ่ือสร้างบุคลากรใหม่ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับ T3 จ านวน 6 รุ่น 

ราย ราย มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน  90 คน

   26.2 การยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน 235 ราย 235 ราย 100.00     13,260,000    13,260,000   13,260,000     100.00      - อบรมยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานแล้วเสร็จ จ านวน 235 คน

   26.3 การพัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา 35 ราย 44 ราย 125.71     2,800,000      2,800,000     2,800,000       -           - ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคเม่ือวันท่ี 6-31 มีนาคม 2560จ านวน 44 คน

27. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - - - 32,500,000   31,000,000   31,000,000    100.00      ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

   27.1 การสร้างบุคลากรใหม่ท่ีคุณภาพตามมาตรฐาน - - - 6,500,000      5,000,000     5,000,000       100.00      1. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างบุคลากรใหม่ท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่างฝึกอบรมระดับ T3 รุ่นท่ี 1 จ านวน 15 คน

 การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป

      27.1.1 การยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการ 2 แห่ง 2 แห่ง 100 2,000,000      2,000,000     2,000,000       100.00      - สร้างและพัฒนาหน่วยงานรองรับมาตราฐานโรงงานแม่พิมพ์จ านวน 2 แห่ง โดยได้ก าหนด

ให้ได้มาตรฐาน ให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน

บุคลากรแม่พิมพ์

      27.1.2 การขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการ 10 บริษัท 10 บริษัท 100 3,000,000      3,000,000     3,000,000       100.00      - ขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการ  ให้ได้มาตรฐาน โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม

ให้ได้มาตรฐาน โครงการ จ านวน 10 แห่ง

   27.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม - - - 15,000,000    15,000,000   15,000,000     100.00      

แม่พิมพ์

    27.2.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100.00     10,000,000    10,000,000   10,000,000     100.00      - ด าเนินงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับสถานประกอบการและ

สถานประกอบการและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จ านวน 10 เร่ือง
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      27.2.2 การความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 8 เร่ือง 21 เร่ือง 262.50     2,000,000      2,000,000     1,874,000       93.70        - ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากในและต่างประเทศ จ านวน 21 เร่ือง 

จากในและต่างประเทศ 

      27.2.3 การสร้างความสามารถด้านการออกแบบ 10 เร่ือง 10 เร่ือง 100 3,000,000      3,000,000     3,126,000       104.20      - สร้างความสามารถด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ จ านวน 10 หัวข้อโดย 

และผลิตแม่พิมพ์ ศูนย์ MMC และ TR

   27.3 การพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - - - 3,000,000      3,000,000     3,000,000       100.00      

      27.3.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์ 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 66.67 3,000,000      3,000,000     3,000,000       100.00      - จัดอบรมพัฒนามาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ ISO 9001:2015 มีผู้เข้าร่วมอบรม 12บริษัท 

   27.4. การขยายผลการพัฒนาเพ่ือเป็นผู้น าตลาดแม่พิมพ์ - - - 8,000,000      8,000,000     8,000,000       100.00      

ในประเทศและใน AEC ASEAN+3 และ ASEAN+6 

        27.4.1 การส่งเสริมการใช้แม่พิมพ์ท่ีผลิตในประเทศ 8 กิจกรรม 8 กิจกรรม 100.00     8,000,000      8,000,000     8,000,000       100.00      - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือส่งเสริมการใช้แม่พิมพ์ท่ีผลิตในประเทศ 

เพ่ือทดแทนการน าเข้า จ านวน 8 คร้ัง ดังน้ี

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน Metalex 2016 

2. จัดกิจกรรมผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ โดยสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์5 คร้ัง โดยแบ่ง

ไปตามอุตสาหกรรมใหญ่ท้ังในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน thai subcon 2017 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน Intermold Thailand 2017

28. โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : การวิจัย - - - 15,000,000   15,000,000   15,000,000    100.00      ผลการด าเนินงาน ของโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : การวิจัยและพัฒนา

และพัฒนาความทนทานช้ินส่วนยานยนต์ ระยะท่ี 2 ความทนทานช้ินส่วนยานยนต์ ระยะท่ี 2 มีดังน้ี

  28.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความสามารถผู้ผลิต 1. ฉบับ 1. ฉบับ 100       1,000,000      1,000,000        1,000,000 100 - จัดท ารายงานการศึกษาสถานภาพผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย ประเภท SMEs จ านวน  

1 ฉบับ โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และฐานข้อมูล

ผู้ผลิตช้ินส่วน SMEs จ านวน 53 รายโดยแยกกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ SMEs เป็น  6 กลุ่ม คือ

- กลุ่มช้ินส่วนระบบช่วงล่าง

-  กลุ่มช้ินส่วนระบบตัวถัง 

-  กลุ่มช้ินส่วนระบบไฟฟ้า  

-  กลุ่มช้ินส่วนระบบก าลังส่ง  

- กลุ่มช้ินส่วนอ่ืน ๆ

-  กลุ่มช้ินส่วนไม่ระบุประเภทผลิตภัณฑ์
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   28.2 คัดเลือกผู้ประกอบการ 3. ราย 3. ราย 100.00     300,000        300,000        300,000         100.00      - ด าเนินการคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือเข้าร่วมโครงการจ านวน 1 ราย 

และเป็นสถานประกอบการท่ีผลิตช้ินส่วนระบบช่วงล่าง ในการวิจัยและพัฒนาท้ัง 3 ช้ิน 

คือ ระบบปีกนก โช๊คอัพ และสปริง

   28.3 การวิจัย 3. ช้ินส่วน 3. ช้ินส่วน 100.00     13,600,000    13,600,000   13,600,000     100.00      - 1. จัดหารถยนต์ เพ่ือทดสอบและก าหนดเส้นทางทดสอบภาคสนาม 3 รูปแบบ ได้แก่ 

- ส าหรับเก็บข้อมูลภาระแรงการใช้งานในเมือง 

- เส้นทางส าหรับการใช้งานในต่างจังหวัด

- เส้นทางส าหรับการขับข่ีบนถนนคดเค้ียวบนภูเขาสูง

2. ทดสอบความทนทานช้ินส่วนยานยนต์ และออกแบบจัดท า jig & Fixture ส าหรับจับยึด

ช้ินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   28.4 การประชาสัมพันธ์ 100 ราย 121 ราย 121.00     100,000        100,000        100,000         100.00      - จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการ 121 ราย ในเร่ือง การวิเคราะห์

พลศาสตร์การไหลส าหรับการออกแบบยานยนต์ และการออกแบบทดสอบความทนทาน

ช้ินส่วนยานยนต์

29. โครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย -             -             -          9,200,000     9,200,000    9,200,000      100.00      ผลการด าเนินงาน ของโครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย มีดังน้ี

(Regenerated cellulose)

   29.1 ค่าจ้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 36 งวด 36 งวด 100.00     900,000        900,000        900,000         100.00      - จัดจ้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าการพัฒนาเส้นใยเซลูโลสประดิษฐ์  จ านวน 3 คน

   29.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 96 96 100.00     768,000        768,000        768,000         100.00      -  จัดจ้างท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามประเมินผลงานวิจัยพัฒนา 

Man-Day Man-Day จ านวน 2 คน

   29.3 ค่าจ้างผู้ประสานงานกิจกรรม 24 เดือน 24 เดือน 100.00     360,000        360,000        360,000         100.00      - จัดจ้างผู้ประสานงานกิจกรรมเพ่ือเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ จ านวน 2 คน

   29.4 ศึกษาสมบัติของวัสดุเส้นใยธรรมชาติ/พืชเหลือท้ิง 3 งวด 3 งวด 100.00     400,000        400,000        400,000         100.00      - ด าเนินการศึกษาสมบัติของวัสดุเส้นใยธรรมชาติ/พืชเหลือท้ิง โดยได้ท าการศึกษาข้อมูล

วัสดุเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อย ทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน และใบสับปะรด พบว่า 

ทะลายปาล์มเปล่า และใบสับปรดสด เป็นพืชเหลือท้ิง อีกชนิดหน่ึง ท่ีมีองค์ประกอบเคมี 

ใกล้เคียงกับชานอ้อย

   29.5 ค่าด าเนินการวิจัยพัฒนา -             -             -          4,535,000      4,535,000     4,535,000       100.00       -

        29.5.1 ค่าใช้ห้องปฏิบัติการและช่างเทคนิค 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00     1,965,000      1,965,000     1,965,000       100.00      - เช่าห้องปฏิบัติการท่ีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรม

ในการแยกเย่ือและฉีดเส้นใย การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือแยกเย่ือเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วยกระบวน

การระเบิดด้วยไอน้ า ในการก าจัดเฮมิเซลลูโลสออกตากเย่ือ
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        29.5.2  ค่าวัตถุดิบ/วัสดุต่างๆ ในการด าเนินงาน 3 งวด 3 งวด 100.00     750,000        750,000        750,000         100.00      - วิเคราะห์เย่ือจากชานอ้อย เปรียบเทียบกับเย่ือจากเรยอนท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือหาองค์

 (กระบวนการเตรียมและแยกเย่ือ) ประกอบทางเคมีของชานอ้อยและเรยอน รวมท้ัง วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของ

วัตถุดิบทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันต่อไป และเตรียมแยกเซลลูโลสเพ่ือใช้ผลิตเรยอนชนิด

ธรรมดา(regular rayon) จากวัตถุดิบจากเย่ือไม้(wood pulp) เย่ือไม้ท่ีเข้าสู่กระบวนการ

ละลายเย่ือ (dissolving pulp) จึงจะสามารถน าไปฉีดข้ึนรูปเป็นเส้นใยเรยอนได้

        29.5.3 ค่าสารเคมี วัสดุส้ินเปลืองต่างๆ  3 งวด 3 งวด 100.00     770,000        770,000        770,000         100.00      - แยกเย่ือแอลฟ่าเซลลูโลสจากชานอ้อยและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันด้วยการไฮโดรไลซิส

(กระบวนการเตรียมและแยกเย่ือ) ด้วยน้ าร้อน 180 Cและพัฒนาเย่ือเซลลูโลสจากชานอ้อยและทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน  

เพ่ือน ามาใช้ในการฉีดเส้นใยแบบเซลลูโลสประดิษฐ์  โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคมีเบ้ืองต้น เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเย่ือเซลลูโลสจากชานอ้อยและเย่ือเรยอน 

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมแล้ว

        29.5.4 ค่าเช่าเคร่ืองจักรอุปกรณ์ในการฉีดเส้นใย 3 งวด 3 งวด 100.00     250,000        250,000        250,000         100.00      -พัฒนาเคร่ืองฉีดเส้นใยแบบ Wet Spinning เพ่ือพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากเย่ือ 

(กระบวนการฉีดเส้นใย) ชานอ้อยท่ีจะพัฒนาข้ึน  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทาง

มหาวิทยาลัย Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

      29.5.5  ค่าวัตถุดิบ/วัสดุต่างๆ ในการด าเนินงาน ค่าสารเคมี 3 งวด 3 งวด 100.00     800,000        800,000        800,000         100.00      - การศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือในการข้ึนรูปเส้นใยแบบสารละลาย การใช้อ่างล้าง

วัสดุส้ินเปลืองต่าง ๆ (กระบวนการฉีดเส้นใย) และปรับสภาพเส้นใยในข้ันพ้ืนฐาน และประกอบเข้ากับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 

ในการผลิตเส้นใยวิสโคสเรยอนเป็น กระบวนผลิตประกอบด้วยหลายข้ันตอน ได้แก่ 

การแช่ (Steeping) การกดอัด(Pressing) การหมัก(Ageing)

   29.6 ค่าวิเคราะห์ทดสอบผลรวมท้ังการปรับปรุง -             -             -          900,000        900,000        900,000         100.00      

        29.6.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติของเย่ือ 2 งวด 2 งวด 100.00     500,000        500,000        500,000         100.00      - วิเคราะข้อมูลคุณสมบัติของเย่ือท่ีใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีรายการทดสอบคุณสมบัติ

ในห้องปฏิบัติการ ด้านต่างๆ ของเย่ือท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงการพัฒนาเย่ือจากชานอ้อยและทะลายเปล่าปาล์ม

น้ ามัน คร้ังน้ี รวมท้ังการวิเคราะห์ทดสอบเย่ือจากสับปะรดซ่ึงได้ด าเนินการในโครงการ

ด้วยเช่นกัน จะต้องท าให้ได้ผลใกล้เคียงกับข้อมูลดังกล่าวให้มากท่ีสุด

        29.6.2 ค่าวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยท่ีได้ 4 งวด 4 งวด 100.00     400,000        400,000        400,000         100.00      - วิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยเรยอน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นใยเซลลูโลส

ประดิษฐ์จากชานอ้อยต่อไป และเตรียมวิสคอสและการข้ึนรูป และทดสอบเส้นใย
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   29.7 ค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรม 2 งวด 2 งวด 100.00     580,000        580,000        580,000         100.00      - จัดท าข้อก าหนดและขอบเขตงาน ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เชิงอุตสาหกรรม 

เพ่ือสรรหาหน่วยงานร่วมมือในการด าเนินงาน

   29.8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงาน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00     757,000        757,000        757,000         100.00      - จัดการแสดงผลงานในงาน Thailand industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด 

อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคล่ือนอนาคตไทย

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด์ - - - 22,570,000   22,570,000   22,570,000    100.00      ผลการด าเนินงาน ของ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ คอมพาวนด์และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ  มีดังน้ี

   30.1 กิจกรรมการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ 5. กลุ่ม 5. กลุ่ม 100.00     700,000        700,000        700,000         100.00      - ศึกษารวบรวมข้อมูลพลาสติกชีวภาพใน 5 กลุ่ม ท่ีมีโอกาสในการน าพลาสติกชีวภาพ

ข้อมูลพลาสติกชีวภาพ ไปใช้งาน คือ บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค การแพทย์ 

และการเกษตร

   30.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 200 คน 210 คน 105.00     1,200,000      1,200,000     1,200,000       100.00      - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และการน าพลาสติกชีวิภาพไปใช้งาน จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

ความรู้เบ้ืองต้นและการขอรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ และการน าพลาสติกชีวิภาพ

ไปใช้งานชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 210 คน

   30.3 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก 15 19 126.67     16,500,000    16,500,000   16,500,000     100.00      - พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจ านวน 19 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาข้ึนมีท้ังท่ีสามารถย่อยสลายได้ และ ผลิตภัณฑ์ท่ีน าวัสดุชีวมวลมาคอมพาวนด์

กับพลาสติก ซ่ึงไม่ต้องการคุณสมบัติท่ีย่อยสลายได้ แต่จะช่วยในเร่ืองของการลดต้นทุน

วัตถุดิบ และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัสดุชีวมวลอีกด้วย สูงกว่าเป้าหมาย(15ผลิตภัณฑ์)

   30.4 กิจกรรมการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 100 1,000,000      1,000,000     1,000,000       100.00      - ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับ กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกจ านวน 5 กระบวนการผลิตหลัก คือ 

ฉีดพลาสติก เป่าถุงพลาสติก เป่าขวด อัดรีดท่อ/โปรไฟล์ และ เทอร์โมฟอร์มม่ิง

   30.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด 100 คน 110 คน 110.00     600,000        600,000        600,000         100.00      - พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การออกแบบ

ความรู้ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมมีผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 110 คน

   30.6 ค่าบุคลากรและบริหารโครงการ 11 เดือน 11 เดือน 100.00     2,570,000      2,570,000     2,570,000       100.00      - ด าเนินการจ้างผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 คน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน 

กันยายน 2560 และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
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31. โครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบ - - - 47,640,000   47,640,000   47,640,000    100.00      ผลการด าเนินงาน ของโครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (สาขาอาหาร) ต้นแบบ   มีดังน้ี

   31.1 การด าเนินการเช่าพ้ืนท่ีศูนย์ / 1 เขตและสาธารณูปโภค ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     4,440,000      4,440,000     4,440,000       100.00      - ด าเนินการจัดต้ังศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ 

(Industrial Design and Inspection Center (Food sector) 1 แห่ง ณ จ.สงขลา

   31.2 การด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลและสารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     7,500,000      7,500,000     7,500,000       100.00      - จัดท าโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ 

ระหว่าง 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับส่วนกลาง และปรับปรุงระบบ IT และระบบเผยแพร่/เช่ือมโยงข้อมูลความรู้ (e-library)

   31.3 ประสัมพันธ์ ท า MOU กับหน่วยงานร่วม ระบบส่ือสาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     2,500,000      2,500,000     2,500,000       100.00      1. ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร)

ต่างๆ เป็นต้น ผ่านส่ือออนไลน์ และ website สถาบันอาหาร

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วมโครงการโดยมีสถาน

ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วม 9 ราย

3. จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ข้อมูลการให้บริการศูนย์ จ านวน 5,000 แผ่น

   31.4 การจัดหาเคร่ืองมือในการ Design and Inspection ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     19,200,000    19,200,000   19,200,000     100.00      1. ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในการ Design and Inspectio 26 รายการ 

2. จัดอบรมสัมมนาการด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านอาหาร

ปลอดภัย จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 105 คน

- คร้ังท่ี 1 หัวข้อ “การยกระดับผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” 

-  คร้ังท่ี 2 หัวข้อ “การยกระดับผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนา

คุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอาหาร”

   31.5 ให้บริการทดสอบคุณภาพความปลอดภัยสินค้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     11,500,000    11,500,000   11,500,000     100.00      - ให้บริการทดสอบตัวอย่างอาหาร เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (สารหนู และตะก่ัว) 

อาหารตามมาตรฐานสากล และการให้ค าปรึกษาครบวงจร และปริมาณอะฟลาทอกซิน (Total aflatoxin) จ านวน 6 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 500 ตัวอย่าง 

   31.6 การติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00     2,500,000      2,500,000     2,500,000       100.00      1. จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพ่ือรายงาน

ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

- 2. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือร่วมด าเนินงานกับสถาบันอาหาร

- 3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานภายใต้โครงการเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

- 4. จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับสถาบันอาหาร 81



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

2.2 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง 
ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

32. โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรและองค์กร -             -             -          3,000,000     3,000,000     3,000,000     100.00     ผลการด าเนินงาน ของโครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากร

ภาคการผลิตสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน และองค์กรภาคการผลิตสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน มีดังน้ี

   32.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เร่ือง -             -             -          2,400,000      2,400,000      2,400,000      100.00     

“Productivity & Sustainability”

        32.1.1 พัฒนาเน้ือหาส่ือความรู้ท่ีจะน าไปเผยแพร่ 4 4 100.00      500,000        500,000        500,000        100.00     - จัดประชุมนักวิชาการ และทีมออกแบบ เพ่ือก าหนดขอบเขตเน้ือหา 

รายการ รายการ และกลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการเผยแพร่ส่ือความรู้ จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่

เร่ืองท่ี 1 : หัวข้อ การประเมินอัตราก าลังคน หรือ Manpower Audit 

เร่ืองท่ี 2 : หัวข้อ De-Carbonization

เร่ืองท่ี 3 : หัวข้อ SustainableCorporation Index: SCI จ านวน 2 Part 

 เร่ืองท่ี 4 : หัวข้อ Big Data จ านวน 3 Part 

   32.1.2 เผยเเพร่ความรู้ผ่านส่ือ เช่น ส่ือออนไลน์, เว็บไซส์, 4 4 100.00      600,000        600,000        600,000        100.00     - เผยแพร่ Infographic ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook, Pinterest, Website, 

วารสารออนไลน์ คร้ัง คร้ัง Twitter จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่

   32.1.3 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบปฏิบัติท่ีดีด้านการเพ่ิม 3 3 100.00      1,300,000      1,300,000      1,300,000      100.00     จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 3 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมท้ังส้ิน 470 คน 

ผลิตภาพและด้านการบริหารจัดการ ในกรุงเทพฯ 200 418 209.00      จาก 110 องค์กร

คร้ัง/คน คร้ัง/คน คร้ังท่ี 1 เร่ือง บริหารจัดการคนและองค์กรแบบ Right Size.. Right Time Right Skill

ขับเคล่ือนองค์กรไทยสู่ 4.0” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 93 คน (40 องค์กร)

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

คร้ังท่ี 2 เร่ือง “เพ่ิมขีดความสามารถด้านผลิตภาพเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่อุตสาหกรรม 

4.0” (Sustainable Productivity Capabilities toward Industry 4.0) 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 325 คน (46 องค์กร)

คร้ังท่ี 3 เร่ือง “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 52 คน (24 องค์กร)

   32.2 ค่าใช้จ่ายส านักงานในการประสานงาน จัดหา ประมวลผล  -             -             -          600,000        600,000        600,000        10.00       

สรุปผล และรายงานผล

        32.2.1 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 12 12 100.00      480,000        480,000        480,000        100.00     - 1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ เพ่ือเตรียมข้อมูล ประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้อง

คร้ัง คร้ัง เพ่ือท าความเข้าใจโครงการ วางแผน และมอบหมายความรับผิดชอบงาน

- 2. จัดท า Action Plan ภาพรวมกิจกรรมปี 2560

- 3. ประชุมติดตามความคืบหน้าตามแผนงานประจ าเดือน

- 4. จัดท ารายงานประจ าเดือน 

       32.2.2 ค่าการส่ือสาร วัสดุใช้สอย 12 คร้ัง 13 คร้ัง 100.00      120,000        120,000        120,000        100.00      -

33. โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิมผลิตภาพ -             -             -          1,000,000     1,000,000     1,000,000     100.00     ผลการด าเนินงาน ของ โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพ่ิม

เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน  มีดังน้ี

   33.1 วางแผนเตรียมการ รับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ -             -             -          255,000        255,000        255,000        100.00

(ก่อน-หลัง)

        33.1.1 วางแผนเตรียมการ รับสมัคร 1 1 100.00      160,000        160,000        160,000        100.00     1. ศึกษาข้อมูล ประชุม วางแผน ออกแบบหลักสูตร

รายการ รายการ 2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ / รับสมัครเข้าโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้

การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

        33.1.2 ประชาสัมพันธ์และจัดท าส่ือ 3 3 100.00      15,000          15,000          15,000          100.00     1. จัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าการด าเนินโครงการผ่าน 3 ช่องทาง

รายการ รายการ ได้แก่ ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ และ Social Media

        33.1.3 การคัดเลือกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 40 47 117.50      80,000          80,000          80,000          100.00     1. คัดเลือกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 ราย ราย    โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 47 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

   33.2 จัดสัมมนาเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 40 47 117.50      418,000        418,000        418,000        100.00     1. จัดสัมมนาเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เร่ือง การจัดการความรู้เพ่ือการเพ่ิมผลิต

เร่ือง การจัดการความรู้ เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพในองค์กร  ราย ราย ภาพในองค์กร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 47 คน (จาก 15 องค์กร) 

และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ 2. จัดศึกษาดูงาน บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมศึกษา  

ดูงาน 44 คน 

   33.3 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม COPs 30 44 146.67      129,000        129,000        129,000        100.00     - จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการสร้างและขยายฐาน องค์ความรู้การเพ่ิมผลิตภาพ

ราย ราย เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 44 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจในการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ 83.5  มีระดับความรู้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.39 

และมีความเห็นว่าจะน าความรู้ไปใช้ในการท างาน ระดับ 7.92 จากระดับ 10

   33.4 บริหารโครงการ ประสานงาน จัดหา ประมวลผล 6 6 100.00      198,000        198,000        198,000        100.00     - เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการ

คร้ัง คร้ัง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

2.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี :  1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

                           2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก. ท่ี :  1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน

                     

                     2.4 สนับสนุนการจัดต้ัง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

34. โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือ -            -            -       21,767,600   21,767,600   19,482,172   89.50      ผลการด าเนินงาน ของโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ มีดังน้ี

  34.1 กิจกรรมยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิง 18,493,500   18,493,500   16,489,672   89.16      

สร้างสรรค์ สอจ.เชียงใหม่

  34.1.1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -            -            53 4,500,000     4,500,000 4,080,000 90.67

เชิงสร้างสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรม Fashion

   (1) อบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต 100 ราย 106 ราย 106 500,000        500,000 540,000 108 -อบรมให้ความรู้การพัฒนารู้แบบการผลิต และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ในอุตสาหกรรม Fashion  และศึกษาดูงานองค์กรท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Fashion มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 106 ราย

   (2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 100 ราย 102            102       -              -              -              -         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้แนวคิด ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ท่ีชัดเจนสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ท่ีชัดเจน และสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม 

จ านวน 102 ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

                     1.6  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน
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   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือยกระดับการพัฒนา 100 ผลิตภัณฑ์ 110 110 4,000,000      4,000,000 3,540,000 88.5 -ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ fashion เชิงสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน 110 ผลิตภัณฑ์

  34.1.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4,500,000      4,500,000 4,160,000 92.44

เชิงสร้างสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรม Gift & Life Style

   (1) อบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต 100 ราย 102 ราย 102.00 500,000        500,000 460,000 92 - อบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบและแนวคิดในการพัฒนา

อุตสาหกรรม Gift & Life Style และศึกษาดูงานองค์กรท่ีสามารถสร้างแรงบันดาล

ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Gift & Life Style มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

จ านวน 102 ราย

   (2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 100 ราย 102 ราย 102       -              -              -              -         - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน และสามารถน าไปพัฒนา

ท่ีชัดเจนสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ผลิตภัณฑ์ได้จริง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 102 ราย

   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือยกระดับ 100 ผลิตภัณฑ์ 102 ผลิตภัณฑ์ 102 4,000,000      4,000,000 3,700,000 92.5 - ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก โดยผู้เช่ียวชาญ เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Life Style เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 102 ผลิตภัณฑ์

  34.1.3) บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 100 4,500,000      4,500,000 3,900,000 86.67

   (1) อบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 100 ราย 100 ราย 100       4,500,000      4,500,000 3,900,000 86.67 - จัดฝึกอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

หัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและธุรกิจ

สุขภาพ จ านวน 100 ราย

  (2) ศึกษาดูงาน 100 ราย - - 1,500,000      - - -

  34.1.4) เช่ือมโยงน าผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด 100 4,526,500      4,526,500 4,070,000 89.91

ท่ีเหมาะสม

  (1) จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 2,000,000      2,000,000 1,800,000 90 - จัดงานแสดงสินค้า Lanna Creative Transformation Pavilion ภายในงาน 

Thailand Industry Expo 2017 ณ กรุงเทพฯ

  (2) จัดกิจกรรมเช่ือมโยงหรือร่วมงานแสดงสินค้าในต่างภูมิภาค 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 2,526,500      2,526,500 2,270,000 89.85 - ร่วมงานแสดงสินค้าในงาน Lanna Creative Transformation Roadshow 

ณ จังหวัดสงขลา

  34.1.5) ค่าบริหารโครงการ - - - 467,000        467,000        290,000        62.10        - เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
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  34.2 กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือการส่งออก 3,274,100     3,274,100     2,992,500     91.40      

(The Clay Village) สู่ตลาดสากล สอจ.ล าปาง

 จ้างเหมาบริหาร 3,274,100      3,274,100      3,150,000      96.21       

  34.2.1 ส ารวจข้อมูลเซรามิกของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1 1 100 - - - - -ท าการส ารวจข้อมูลเซรามิกของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของแหล่งวัตถุดิบ 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย เพ่ือท าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  34.2.2 ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ จัดแสดงสินค้า รับสมัคร 40 ราย 42 ราย 105.00   - - - - - 1. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ มีผู้เข้าร่วม 117 ราย และรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วม 

และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการ จ านวน 42 ราย

- 2. น าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาไปทดสอบตลาด จ านวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 ในงาน Lanna Expo 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คร้ังท่ี 2 ในงาน Thailand Best Shopping fair ณ กรุงเทพฯ

  34.2.3 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบ 40 45 112.5 - - - - -จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าแนะน าเชิงลึกให้แก่กลุ่มเป้าหมายโครงการในด้าน 

การผลิต การตลาด การออกแบบ การผลิต และด้านการตลาด ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมจ านวน  

45 ราย จ านวน 3 คร้ัง  ในหัวข้อ

  34.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 40 ราย 41 ราย 102.50   - - - - - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ จ านวน 40 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช.

  34.2.5 งบประมาณเหลือจ่ายจากค่าจ้างเหมาบริการ - - - 124,100        - - -  - 

35 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหาร 28,461,500   -              546,340       -         ผลการด าเนินงาน   อยู่ระหว่างการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ

ปลอดภัย สอจ.เพชรบุรี จ านวน 30 ราย คาดว่าจะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2561

36. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ - - 5,300,600     5,300,600     5,098,273     96.18      ผลการด าเนินงาน    ดังน้ี

และส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม สอจ.แม่ฮ่องสอน

    กิจกรรม สร้างศักยภาพเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูป 5,300,600     5,300,600     5,043,400     95.15

แม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล

  36.1 จ้างเหมาบริการ - - 4,999,000     4,999,000     4,999,000 100.00

    36.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 4,999,000 4,999,000 4,999,000 100 จ้างเหมา บริษัท ยนต์แสงไทย 2528 จ ากัด 4.9990 ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการ

และจัดท าบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีสนใจต่อผู้บริโภค โดยลงนามสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560

   (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 4 คร้ัง 4 คร้ัง 100.00 - - - - - จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์และ
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บรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันท่ี 19 - 22 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรม

อิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คร้ังท่ี 1  เร่ือง Humen Resource Managementการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษ

ท่ี 21 และ เร่ือง กระบวนการสรรหา และคัดเลือกในยุคไทยแลนด์ 4.0  

คร้ังท่ี 2 เร่ือง Procurement ความส าคัญของการจัดซ้ือจัดหา กระบวนการผลิตสินค้า

และบริการ  การบริหารคลังสินค้า  การดูแลสินค้าตามหลัก ABC analysis การก าหนด

ระดับสินค้าปลอดภัย Safety Stock

คร้ังท่ี 3 เร่ือง Techonology Development  Techonologyในอุตสาหกรรมกาแฟไทย  

การพัฒนาคุณภาพกาแฟไทย    การน าองค์ความรู้มาสร้าง innovation และ ปัญหาใน

การพัฒนาคุณภาพกาแฟของบ้านเรา  และแนวทางพัฒนากาแฟไทยต่อจากน้ี ในจุดยืน

ของผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ค่ัว ตัวเล็กๆ

คร้ังท่ี 4 เร่ือง Design Packaging ทิศทางและแนวโน้มบรรจุภัณฑ์กาแฟในปัจจุบัน / 

ข้อมูลเก่ียวกับ ข้อก าหนดการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน อย., การวิเคราะห์

บรรจุภัณฑ์เดิม ควบคู่กับ ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

   (2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 10 ราย/ 10 ราย/ 100.00 - - - - - ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์  จ านวน 10 ราย 10 ผลิตภัณฑ์

  36.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านมาตรฐานและผลักดัน 1 แห่ง 1 แห่ง 100.00 - - - - - พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษ บ้านแม่อูคอหลวง 

ให้เกิดสถานประกอบการต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการพัฒนาด้านมาตรฐานสากล จ านวน 1 แห่ง

แปรรูปแม่ฮ่องสอนท่ีใช้ระบบมาตรฐานสากล

  36.3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้เก่ียวข้อง - - - - - - -

กับการประกอบการผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอน

เพ่ือเช่ือมโยงให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ 

และจัดท าระบบฐานข้อมูล เว็บไซด์

   (1) ประชุมเพ่ือสร้างกลุ่ม Cluster 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 100.00 - - - - - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดกลุ่มเครือข่าย (Cluster) 

   (2) ศึกษาดูงาน 50 คน 56 คน 112.00 - - - - - น าผู้ประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และ 

Hill Koff Learning Space 
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   (3) จัดท าระบบเว็บไซด์และฐานข้อมูล 1 ระบบ 1 ระบบ 100 - - - - - จัดท าระบบเว็บไซด์และฐานข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม สนับสนุน 

ให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ จ านวน 1 ระบบ ภายใต้ช่ือ "กาแฟแม่ฮ่องสอน"

  36.4 ส่งเสริม สนับสนุน การทดสอบตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00 - ร่วมงานแสดงสินค้าเพ่ือน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาทดสอบตลาด จ านวน 2 คร้ัง

ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ

  36.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ - - - - - - -

ในภาพรวมของจังหวัด

   (1) จัดท า VDO CD 100 แผ่น 100 แผ่น 100 - - - - -ท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 แผ่น

   (2) จัดท ารูปเล่มไดเร็กทรอร่ี 300 เล่ม 300 เล่ม 100 - - - - - จัดท ารูปเล่มไดเร็กทรอร่ีประสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

จ านวน 300 เล่ม

   (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารทางสถานีโทรทัศน์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 - - - - - สัมภาษณ์สดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายส าเริง ไชยเสน) และอุตสาหกรรม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน(นางสายชล การีพจน์) ในรายการคุยข่าวสิบโมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5

   (4) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง 2 ช่องทาง 66.67 - - - - - จัดท าเว็บไซต์ 2 ภาษา เพ่ือใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส Mobile internet จ านวน 2 ระบบ  

ได้แก่ผ่านเว็บไซต์และบราวเซอร์บนอุปกรณ์มือถือ IOS, Andriod และ Iphone และจัด

อบรมการใช้ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน

   (5) น าส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีจัดท าสารคดี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 - - - - - จัดท าสกู๊ปกาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดีท่ีป่าของพ่อ เพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 

   (6) จัดงานประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการ และประชุม - - - - - - - - จัดสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์และสรุปผลโครงการ และประชุมเพ่ือบูรณาการต่อยอด

เพ่ือบูรณาการต่อยอดการพัฒนากาแฟ การพัฒนากาแฟ

  36.6 ค่าบริหารโครงการ - - - 44,400          44,400 44,400          100.00 - เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

  36.7 งบประมาณเหลือจ่ายจากค่าจ้างเหมาบริการ - - - 257,200        257,200 - -
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.1 4,444,000          3,993,000      2,395,800        60         

2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความปลอดภัยโรงงาน 2 2 (15) 2 2.1 4,805,000          3,693,500      3,693,500        100       

    (Industrial Safety Data Warehouse)

3. โครงการพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบ เคร่ืองจักรเอกชน 2 2 (15) 2 2.1 3,073,000          2,800,000      2,800,000        100       

   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.1 4,883,000          4,004,775      2,639,250        66         

   (Factory information CenterSystem : FICs) แขวงทุ่งพญาไท 

   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

5. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาต วัตถุอันตราย ณ จุดเดียว 2 2 (10) 2 2.1 20,702,200        13,175,700     7,094,600        54         

   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 2 2 (10) 2 2.3 4,583,600          4,350,000      4,350,000        100       

   (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น่าน แพร่ ล าปาง ล าพูน และนครพนม)

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง 2 2 (2) 2 2.5 13,114,800        12,264,800     12,264,800      100       

    และขนาดย่อม

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านการจัดการ 5 5 (1) 2 2.5 7,892,200          7,440,000      7,440,000        100       

   กากอุตสาหกรรม

9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสีย 5 5 (1) 2 2.5 3,862,000          3,668,900      3,668,900        100       

   อุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์

10. โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการ 5 5 (1) 2 2.5 24,660,100        18,112,500     18,112,500      100       

     กากอุตสาหกรรม

ยุทธ์ฯจัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ยุทธ์ฯจัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.

 ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือนรายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี

11. โครงการส่งเสริมการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อย 5 5 (1) 2 2.5 2,922,600          2,750,000      2,750,000        100       

     และเคล่ือนย้ายมลพิษ

12. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับดูแลโรงงาน 5 5 (1) 2 2.5 4,792,200          4,575,000      4,575,000        100       

     อุตสาหกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

13. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 5 (5) 3 3.2 25,249,600        23,625,000     23,625,000      100       

14. โครงการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปีท่ี 1 5 5 (5) 3 3.2 9,905,000          9,000,000      9,000,000        100       

15. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม 2 2 (10) 3 3.5 57,295,300        52,609,400     52,150,400      99.13     

     ให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม (Green Industry)

รวมท้ังส้ิน 192,184,600     166,062,575  156,559,750    94.28    
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

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. โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 5 5 100 4,444,000 3,993,000 2,395,800 60 ผลการด าเนินงาน

ทางอุตสาหกรรม งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

(2 คู่มือ) 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสารเคมีท่ีมีอยู่แล้วของไทย

เพ่ือจ าแนกกลุ่มตามลักษณะความเป็นอันตราย

3. จัดท าหลักเกณฑ์ในการจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี

โดยอ้างอิงระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็น

ระบบเดียวกันท่ัวโลก (GHS) ฉบับปัจจุบัน

4. จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของสารเคมีท่ีควร

เฝ้าระวังของประเทศไทย โดยศึกษาหลักการ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 

และระบบการบริหารจัดการสารเคมีท่ีควรมีการเฝ้าระวังในต่างประเทศ 

ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น

5. ศึกษารายละเอียด ข้ันตอน วิธีการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจาก สารเคมี ข้ันตอนการประเมิน และเทคนิค

วิธีการคัดเลือกข้อมูล รวมท้ังวิธีการจัดท ารายงานการประเมินความเส่ียง 

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

6. ศึกษารวบรวมแหล่งข้อมูลรวมท้ังวิธีการเข้าถึงข้อมูลท้ังในและต่างประเทศ

และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ วิจัย ภายในประเทศท่ีได้มาตรฐานสากล

7. ช้ีแจงผู้ประกอบการและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

ประเด็นปัญหาอุปสรรคส าหรับการประเมินความเส่ียง 

8. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล  เพ่ือเตรียมการส าหรับ

น าไปใช้ในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย  โดยใช้หลักการประเมินความเส่ียง

9. จัดท ากรณีศึกษาการประเมินความเส่ียงวัตถุอันตรายท่ีน ามาใช้

ในกระบวนการผลิต จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ 

1) Bisphenol A (Cas No. 80-05-7)

2) Ethylene Glycd (Cas No.107-21-1)

3) Styrene (Cas No. 100-42-5)

4) Ammonia Anhydrous (Cas No.7664-41-7)

5) Ethylene Dichloride (Cas No. 107-06-2)

 ท้ังน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 1,597,200 บาท

งบลงทุน

2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความปลอดภัย 3 3 100 4,805,000 3,693,500 3,693,500 100 ผลการด าเนินงาน

โรงงาน (Industrial Safety Data Warehouse) ระบบ ระบบ 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการ (Requirements) และออกแบบ

ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยโรงงาน จ านวน 3 ระบบงาน คือ

    - ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

    - ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยก๊าซอุตสาหกรรม

    - ระบบฐานข้อมูลภาชนะรับแรงดัน

3. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการ (Requirements) และออกแบบ

ต้นแบบ (Prototype) ระบบคลังข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงาน ท่ีมีการ

เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยของโรงงาน ของ กรอ. อีก 9 ระบบ

(เดิมมี 6 ระบบงาน) 93



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยโรงงานและต้นแบบ (Prototype)

ระบบคลังข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงานงาน ให้เป็นระบบรวมศูนย์ท่ี

สามารถรองรับการใช้งานร่วมกันโดยผ่ายระบบเครือข่าย มีลักษณะ ดังน้ี

   - มีลักษณะเป็น Server-side Web Application

   - สามารถเข้าถึงระบบงานได้จากท่ีเดียวกันโดยมีลักษณะเป็นแบบเช้าใช้

ระบบจากการตรวจสอบผู้ใช้คร้ังเดียว (Single Sign-on)

   - สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลหลายชนิด เช่น Oracle mysql

   - มีระบบการจัดการรัหสผ่านและสิทธิของผู้ใช้แยกรายบุคคล/กลุ่มได้

   - เป็นระบบท่ีรองรับการท างานของผู้ใช้งานพร้อมๆกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน

   - สามารถรับการติดต่อกับผู้ใช้งานในรูปแบบภาษาไทยได้

   - ระบบต้องมี log file เพ่ือเก็บช้อมูล

   - ต้องสามารถท างานร่วมกับระบบทะเบียนโรงงานได้

5. แก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมุลด้านความปลอดภัยระบบเดิมให้ดีย่ิงข้ึน

6. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด

7. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ซ่ึงสามารถท างานในระบบ

SAN (Storage Area Network) ได้

8.ทดสอบระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยโณงงานและต้นแบบ (Prototype)

ระบบคลังข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงานงาน (Industrial Safety Data 

Warehouse)

9. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ จ านวน 3 เล่ม 

และคู่มือใช้งาน จ านวน 10 เล่ม

10. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย

ผู้ดูแลระบบ จ านวน 5 และผู้ใช้งานระบบ จ านวน 15 คน

  ท้ังน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกจ่ายในงวดท่ี 4 จ านวน 756,500 บาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2560 94



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต : 

1. มีระบบฐานข้ัอมุลความปลอดภัยโรงงาน 3 ระบบใหม่ ประกอบด้วย

ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัย

ก๊าซอุตสาหกรรม และระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยในภาชนะรับแรงดัน

2. มีต้นแบบ (Prototype) ระบบคลังข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงาน

ท่ีมีการเช่ือมโยงด้านความปลอดภัยทุกระบบ จ านวน 1 ระบบ

ผลลัพธ์ :

1. มีการเช่ือมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัยร่วมกับระบบทะเบียนโรงงานและ

รองรับการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ระบบฯ สามารถขยายผลเพ่ือรองรับช้อมูลด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ความปลอดภัยโรงงานท่ีจะยกร่างต้ังแต่ปี 2560 

3.ตอบสนองประชาชนในการเข้าถึงการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงานมีการจัดการให้เกิดความทันสมัยและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ

5. มีการพัฒนาระบบบริหาร และเคร่ืองมือจัดการองค์ความรู้เพ่ือยกะดับ

ศักยภาพการปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

6. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและการใช้

งานระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยโรงงงาน รวมถึงการก าหนดแนวทาง

การบ ารุงรักษาระบบในรูปแบบ Mainternance Agreement Service

3. โครงการพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบ 1 ระบบ 5 ระบบ 100 3,073,000 2,800,000 2,800,000 100 ผลการด าเนินงาน

เคร่ืองจักรเอกชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 1.จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2.ศึกษารวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการ

3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบโดยใข้เคร่ืองมือ Unified Modeling Language

 (UML) และพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) 95



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

4. พัฒนาระบบข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนให้เช่ือมโยงกับระบบ

ทะเบียนเคร่ืองจักรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. พัฒนาระบบทดสอบวัดความรู้ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน

6. พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเคร่ืองจักรกับข้อมูลของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า เพ่ือรองรับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจการค้าเคร่ืองจักร

ท่ีมีทะเบียน ตาม ม.18 ของ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

7.พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเคร่ืองจักรกับข้อมุลของกรมบังคับคดี

8. ทดสอบการท างานของโปรแกรมระบบงานท่ีพัฒนาและท าการแก้ไข

9. ฝึกอบรมการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

10. มีสัมมนาเผยแพร่โครงการแก่ผู้ประกอบการ

11. จัดท าคู่มือผู้ดุแลระบบ (System Manual) และคู่มือผู้ใช้งาน

(User Manual)

ผลผลิต : 

มีระบบข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน และระบบทดสอบวัดความรู้

ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเคร่ืองจักรของ

กรอ. กับข้อมูของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระบบเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียน

เคร่ืองจักรของ กรอ. กับข้อมูลของกรมบังคับคดี และจัดท าในรูปแบบ 

Mobile Application

ผลลัพธ์ :

กรอ. สามารถให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนเคร่ืองจักรได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปัญหา-อุปสรรค  -

ข้อเสนอแนะ   -
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงาน 4 2 50 4,883,000 4,004,775 2,639,250 65.90 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรม (Factory information Center งวดงาน งวดงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

System : FICs) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 2. ศึกษาและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ของ กรอ.

กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 3. ศึกษากระบวนการพิจารณาอนุญาต การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4. ศึกษาและเปรียบเทียบประเภทโรงงานอุตสาหกรรมกับประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมของไทยและสากล 

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์กลางข้อมูลโณงงานอุตสาหกรรม 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและกฎหมาย

ด้านอิเล็กทรอนิกส์

6. พัฒนาระบศูนย์กลางช้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

7. ติดต้ังระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงาน 

8. ทดสอบระบบศูนย์กลางข้อมุลโรงงาน

9. จัดท าคู่มือดูแลระบบ และคู่มือผู้ใช้งานระบบ

  ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดท่ี 3 จ านวน 1,365,525 บาท

โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จงวดท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

ปัญหา-อุปสรรค  -

ข้อเสนอแนะ   -
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   R    แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

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. โครงการพัฒนาระบบการอนุญาต วัตถุอันตราย 6 2 33.33 20,702,200 13,175,700 7,094,600   53.85   ผลการด าเนินงาน

ณ จุดเดียว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี งวดงาน งวดงาน 1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่หน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ พ.ศ. 2535

2. ประชุมช้ีแจงเชิงปฏบัติการของหน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

เพ่ือก าหนดโครงสร้างข้อมูลการอนุญาต

3. วิเคราะห์ออกแบบระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว

4. พัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว 

5. ก าหนดมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

6. จัดหาอุปรกรณ์ hardware และเครือข่ายพร้อมติดต้ังตามท่ี กรอ. เห็นชอบ

7. ติดต้ังระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว

  ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดท่ี 3 จ านวน 6,081,100 บาท

โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในมกราคม 2561

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

(เอกสารแนบ 1)
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   R    แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2.3 ศึกษาและก าหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ 6 6 100 4,583,600 4,350,000 4,350,000 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือรองรับการลงทุน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น่าน จังหวัด จังหวัด 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

แพร่ ล าปาง ล าพูน และนครพนม) 22 พ้ืนท่ี 2. ศึกษาพ้ืนท่ีโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องเป็นปัจจุบัน

 ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมสภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพ่ือประกอบการรับฟังความเห็น

3.ศึกษาพ้ืนท่ีเชิงลึก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีประเภท

อุตสาหกรรม ความสามารถและศักยภาพในการรองรับโรงงานข้อมูลการ

เช่ือมโยงในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดระบบการก าจัดมลพิษศักยภาพ

การจัดการ ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและจัดท าท่ีศึกษาให้อยู่นรูปของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Gergraphic Information System)  รองรับการ

ท างานร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เช่ือมโยงกับระบบฐาน

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ข้อมูล GIS และข้อมูลผังเมือง เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

4.ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ   

แนวทางและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของจังหวัด  มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไป

ท่ีสนใจ ดังน้ี

 - 21 มี.ค.60 ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

 - 22 มี.ค.60 ณ ห้องนครา แอนไนนท์ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

 - 23 มี.ค.60 ณ ห้องเวียงค า โรงแรมล าปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ล าปาง

5. ประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังความเหมาะสมโดยใช้เคร่ืองมือ

ทางเศรษฐกิจ-สังคมท่ีเหมาะสม

6. จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ท่ีมี

ความเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่ง และโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีมีผลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ในการใช้พ้ืนท่ี

7. จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ ให้แก่ ผู้ประกอบการ

 หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไป

วันท่ี 16 ส.ค. 60 ณ ห้องสิงขร ช้ัน 2 โรงแรมประจวบ แกรนด์ จ.ประจวบฯ

วันท่ี 18 ส.ค. 60 ณ ฮอล 3 ช้ัน 1 โรงแรมไอโฮเท็ล จ.นครพนม 

วันท่ี 22 ส.ค. 60 ณ ห้องค าชมพู ช้ัน 5 โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

วันท่ี 23 ส.ค. 60 ณ ห้องเวียงพนา ช้ันลอย โรงแรมล าปางเวียงทอง จ.ล าปาง

วันท่ี 24 ส.ค. 60 ณ ห้องนครา พาวิลเลียน ช้ัน 2 โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่

วันท่ี 25 ส.ค. 60 ณ ห้องมรกต ช้ัน 2 โรงแรมเทวราช จ. น่าน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผล

จากการศึกษาพ้ืนท่ีในจังหวัด 6 จังหวัด พบว่ามีพ้ืนท่ีทีเหมาะสม 

จ านวน 22 พ้ืนท่ี ได้แก่

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ ต.บ่อนอก อ.เมือง, ต.แสงอรุณ 

อ.ทับสะแก, และต าบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย

2. จังหวัดน่าน 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ ต.พญาแก้ว อ.เขียงกลาง, ต.ท่าวังผา 

อ.ท่าวังผา, ต.น้ าป้ัวและกลางเวียง อ.เวียงสา

3. จังหวัดแพร่ 1 พ้ืนท่ี ได้แก่ อ.เด่นชัย และ อ.วังช้ิน

4. จังหวัดล าปาง 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง, ต.บ้านเสด็จ 

อ.เมืองล าปาง, ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ, ต.ดอนไฟ และต.วังเงิน อ.แม่ทะ, 

ต.นาแก้ว อ.เกาะคา

5. จังหวัดล าพูน 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ต.มะเขือแจ้ 

อ.เมืองล าพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองล าพูน

6. จังหวัดนครพนม 6 พ้ืนท่ี ได้แก่ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง, ต.นาหว้า 

อ.นาหว้า ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน, ต.หนองฮี อ.ปลาปาก ต.พิมาน อ.เมือง,

ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม

ผลผลิต : 

1. ข้อมูล Base Map ของจังหวัดเป้าหมาย 6 จังหวัด

2. ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางและข้อจ ากัดต่างๆของท้ัง6จังหวัด

3. เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไป รับทราบผลด าเนินโครงการ

ผลลัพธ์ :
1.พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย

2.ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมส าหรับจังหวัดเป้าหมาย
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

7. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของ 500 ราย/ 500 ราย/ 100 13,114,800 12,264,800 12,264,800 100 ผลการด าเนินงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,000 1,603 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ราย/เคร่ือง ราย/เคร่ือง 2. จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร โดยตรวจสอบและจัดท ารายงาน

การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน

3. มีการประเมินผลตัวช้ีวัดตามโครงการ

4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก การเชิญชวนองค์กรและ

ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบของส่ือต่างๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและ

ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

5. รับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

6. คัดเลือกโรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ท้ังน้ี จะต้องมีการน าเสนอให้ กรอ.

ต้ังคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

และสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณาเคร่ืองจักรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

7. น าเสนอโรงงานท่ีผ่านการคัดเลือกให้สถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุนตาม

โครงการ (ตรวจสอบเคร่ืองจักรและจัดท ารายงานการตรวจสอบเคร่ืองจักร

โดยผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน) 

8. น าเสนอโครงการเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษจาก BOI

9. โรงงานท่ีผ่านการคัดเลือก
เข้ารับเงินสนับสนุนตามโครงการ 


10. ติดตามผลของการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

11. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัดท าสรุปผลการพัฒนาและปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

สรุปผล

 - ขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์เคร่ืองจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

จ านวน 500 ราย และมีเคร่ืองจักรท่ีได้รับการปรับเปล่ียน จ านวน 

1,603 เคร่ือง และผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 71.4

ผลผลิต :

กิจกรรมการแปลงเคร่ืองจักรเป็นทุน

1.ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ.2535 และได้แจ้งประกอบกิจการโรงงานไว้แล้ว ขอจดทะเบียน

กรรมสิทธ์เคร่ืองจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 500 ราย 

กิจกรรมการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

1. เคร่ืองจักรท่ีได้รับการปรับเปล่ียน จ านวน 1,057 เคร่ือง

ผลลัพธ์ :

 -จ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs ท่ีสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ได้ร้อยละ 66

โดยวัดผลจากจ านวนผู้ประกอบการท่ีได้ย่ืนค าขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  R5.ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  Rแผนงานบูรณาการ

5.1 บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงาน 7,892,200 7,440,000 7,440,000 100

ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงาน

   8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ 35 37 100 3,905,100 3,700,000 3,700,000 100 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

กากของเสีย โรงงาน โรงงาน 2. จัดท าหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และเกณฑ์การประเมิน

การใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill) แบ่งประเภท

กิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (small group activity) ท่ีด าเนินการเฉพาะ

บางส่วนของโรงงาน และกิจกรรมท่ัวท้ังโรงงาน

3. เชิญชวนโรงงานเข้าร่วมและคัดเลือกโรงงานท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการได้

37 โรงงาน ท าบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้เข้าร่วมโครงการ

4. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 3Rs /Zero Waste to Landfill ส่งเสริมการจัดการ

ของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และการมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้

ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill)

5.เข้าโรงงานคร้ังท่ี 1 โดยจัดผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์

การสูญเสีย การจัดท าแผนการลดการสูญเสีย และการจัดการของเสียเร่ิมต้ังแต่ 

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

27 ก.พ.60-ปัจจุบัน(30 มี.ค.60)

6.เข้าโรงงานคร้ังท่ี 2 โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ค าแนะน าแก้ไขพัฒนากิจการรม

3Rs/Zero Waste to Landfill โดทยท าการวิเคราะห์จุดเกิดของเสียและเสนอแนะ

แนวทางการจัดการของเสียต่างๆ และสรุปผลการติดตามและให้ค าปรึกษา

7. เข้าโรงงานคร้ังท่ี 3 เพ่ือให้ค าปรึกษา การแก้ไขพัฒนากิจกรรม

3Rs/Zero Waste to Landfill ให้สมบูรณ์และสรุปผล

8. เข้าตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงาน (ตรวจให้รางวัล) ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และโรงงาน

ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด

9. ท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการของเสีย

10. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความส าเร็จของโรงงานท่ีได้รับรางวัล 

11. สรุปประมวลผลการจัดท า 3Rs ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ และจัดท า

เอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติการจัดการของเสียท่ีดี 

12. เผยแพร่แนวทางและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเสียท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้

ประโยชน์ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม

13. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดท าวีดีทัศน์ 

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โครงการ

14 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบโล่รางวัล เม่ือวันท่ี 1 ก.ย.60 ณ รร.ใบหยกสกาย 2

ผลผลิต :  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้

ค าแนะน า การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในโรงงานอุตสาหกรรม 

จ านวน 37 โรงงาน 

ผลลัพธ์ : มีการน าหลักการ 3Rs ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

มีวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการใช้เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ และลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด

ลดการฝังกลบ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 105



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   8.2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 35 37 100 3,987,100 3,740,000 3,740,000 100 ผลการด าเนินงาน

โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. เชิญชวนโรงงานรับบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใช้แล้ว ล าดับท่ี 101  105 106

และโรงงานท่ีใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ เข้าร่วมโครงการ คัดเลือก

เข้าร่วมได้ 37 โรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ

3. เผยแพร่ ช้ีแจงให้ทราบถึงการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักแก่ผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บุคคลท่ัวไป

4. ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

และการปฏิบัติงานท่ีดี มีรายละเอียดท่ีสามารถส่ือสารกับโรงงานผู้ก่อก าเนิด

ได้อย่างชัดเจน

5. ตรวจประเมินเบ้ืองต้น (คร้ังท่ี 1) ช้ีแจงหลักเกณฑ์ส ารวจการด าเนินงาน

เพ่ือประเมินเบ้ืองต้น และให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนา

6. ตรวจติดตามการด าเนินงาน (คร้ังท่ี 2) และให้ค าปรึกษาโรงงาน

7. ตรวจติดตามการด าเนินงาน (คร้ังท่ี 3) และให้ค าปรึกษาโรงงาน

8. ตรวจประเมินโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ 

และสรุปผลการตรวจประเมิน 

9. สรุปผลการด าเนินการและการเผยแพร่ข้อมูล

10. เผยแพร่ความรู้เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการ

บริหารจัดการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ผลผลิต :  โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมิน และยกระดับ

มาตรฐานการด าเนินงานอย่างน้อยจ านวน 37 โรงงาน

ผลลัพธ์ : โรงงานมีมาตรฐานการจัดการของเสียตามหลักวิชาการและ

ถูกต้องตามกฎหมาย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการ 1 ระบบ / 1 ระบบ / 100 3,862,000 3,668,900 3,668,900 100 ผลการด าเนินงาน

จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 50 คน 50 คน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ศึกษาระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกากอุตสาหกรรมในส่วนของข้อมูล

ท่ีได้รับจากระบบต่างๆ 

3. ศึกษาปัญหาและข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท ารายงาน เพ่ือประเมินความต้องการ

ข้อมูลเพ่ิมเติม ความจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงระบบงานท่ีเป็นต้นทางของข้อมูล 

4. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนแท็งค์  ติดตรึงแบบถาวรกับตัวรถ

5.จัดหาเคร่ืองแม่ข่ายจ านวน 1 เคร่ืองเพ่ือใช้ส าหรับติดต้ังระบบงานท่ีพัฒนา

6.ส ารวจความต้องการรายงานข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานท้ังในส่วนการปฏิบัติ

และเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม

7. พัฒนาระบบแสดงผลรายงานตามท้ีได้ส ารวจมา

8. พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกากอุตสาหกรรม

เพ่ือเตรียมใช้จัดท ารายงาน

9. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 50 คน

10. จัดท าเอกสารคู่มือส าหรับ เจ้าหน้าท่ี/ผู้ดูแลระบบ  50 เล่ม

ผลผลิต :  มีระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

ให้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยครอบคลุมท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน  และระบบข้ึนทะเบียนบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ าโรงงาน

ผลลัพธ์ : ระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมีระบบเตือน (Warning) ให้เจ้าหน้าท่ี

อนุญาตตรวจสอบและก ากับดูแลด้านกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถจัดท ารายงานต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

10. โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงาน 9,000 6,054 67.27 24,660,100 18,112,500 18,112,500 100 ผลการด าเนินงาน

ท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสถานประกอบการเป้าหมาย

ท่ียังไม่เข้าระบบจัดการกากอุตสาหกรรมของ กรอ. 107



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. รวบรวมจ านวนโรงงานตามโครงการจากฐานข้อมูลของ กรอ. สอจ. 

และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีจะต้องต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานปี 2560 หรือโรงงานท่ีแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานใหม่

4. จัดอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการแนะน า

ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถปฏิบัติตามประกาศ อก . เร่ืองการก าจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เม่ือ 20-22 มี.ค.60

ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

5. จัดสัมมนาสัญจร 6 ภูมิภาค เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และอบรม

ให้สถานประกอบการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและ

ความจ าเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย”  ดังน้ี

  5.1) 23 มี.ค.60 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์  โซนซี ช้ัน 3  สโมสรทหารบก

กรุงเทพมหานคร  

  5.2) 27 มี.ค.60 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

2000 จังหวัดเชียงใหม่

  5.3) 29 มี.ค.60 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  

  5.4) 31 มี.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ช้ัน 8  โรงแรม ลี การ์เดนส์ 

พลาซ่า จ.สงขลา 

5.5) 3 เม.ย. 60 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ รร.เวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี 

5.6) 4 เม.ย. 60 ณ ห้องศรีชลาวัน ช้ัน 2 รร.พานหิน รีเจ้นท์  จ.ชลบุรี 

5.7)  จัดสัมมนาสัญจร 6 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) (รอบเพ่ิมเติม) 

วันท่ี 27 เม.ย. 60 ณ รร.ทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก

6. อบรมบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

แนะน าผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ .ศ. 2548

ในวันท่ี 20-22 มี.ค. 60  จ.สมุทรสงคราม 108



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

7. มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการจ านวนท่ีเหมาะสม ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือฯ 

ท้ัง 6 ภูมิภาค โดยสนับสนุน ส่งเสริม ท าความเข้าใจและช่วยเหลือ

ในการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

8. ลงพ้ืนท่ีเข้าส ารวจโรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนะให้ค าปรึกษาในการจัดการกาก

อุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้ได้จ านวนโรงงานตามเป้าหมาย 

จ านวน 9,000 โรงงาน  (ปัจจุบันได้ประมาณ 6,054 โรง)

 ท้ังน้ีอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดท่ี 4 จ านวน 2,932,500 บาท และคาดว่าจะ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จในงวดท่ี 5 เดือนมกราคม 2561

11. โครงการส่งเสริมการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อย 30 30 100 2,922,600 2,750,000 2,750,000 100 ผลการด าเนินงาน

และเคล่ือนย้ายมลพิษ โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ประมวลข้อมูลโรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และสมุทรปราการ 

เพ่ือจ าแนกกลุ่มโรงงานท่ีเข้าข่ายและไม่เข้าข่ายต้องรายงานตามระบบ

PRTR ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และสมุทรปราการ

3.จัดอบรมสร้างความตระหนักเก่ียวกับการจัดการสารเคมีและระบบ PRTR

หัวข้อ “การรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ” ส าหรับผู้ประกอบการ 

 - รุ่นท่ี 1 16 ก.พ.60 ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลักชูร่ี ดีไซน์ โฮเทล บางนาตราด

กม.26 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

 - รุ่นท่ี 2  6 มี.ค.60 ณ โรงแรมริมน้ า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 - รุ่นท่ี 3 10 มี.ค.60 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟว่ิง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 - รุ่นท่ี 4 17 มี.ค. 60 ณ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 - รุ่นท่ี 5 21 มี.ค.60 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

4.จัดอบรมสร้างความตระหนักเก่ียวกับการจัดการสารเคมี และระบบ PRTR หัวข้อ 

“การรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ” ส าหรับผู้น าชุมชนและท้องถ่ิน 

   - รุ่นท่ี 1 23 มี.ค.60 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  บางเสาธง อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ 109



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   - รุ่นท่ี 2 29 มี.ค.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC จ.ระยอง

5. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลประกอบการประเมินการปลดปล่อย

และเคล่ือนย้ายสารเคมีเป้าหมาย

6. ส ารวจปริมาณ วิธีการใช้ การกักเก็บและเก็บรักษา การบ าบัดสารเคมี

และมลพิษ รวมถึงประเมินการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารเคมีเป้าหมาย

จากโรงงานท่ีไม่เข้าข่ายต้องรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ

7. ประเมินสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษส าหรับโรงงาน

ท่ีไม่เข้าข่ายต้องรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษด้วยตนเอง จ าแนก

ตามประเภทโรงงานและสารเคมี

8. ติดตามโรงงานให้รายงานผ่านระบบฯ พร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา

วิธีการน าเข้าข้อมูล

9. ให้ค าแนะน าปรึกษายังสถานประกอบการโรงงานในการจัดท าข้อมูลการถือ

ครองสารเคมี (Chemical Inventory) การประเมินการปลดปล่อยและเคล่ือนย้าย

สารเคมีจากอุปกรณ์และการบวนการต่างๆ 

10. ตรวจสอบความถูกต้อง (Screening Check) ของข้อมูลการปลดปล่อย

และเคล่ือนย้ายมลพิษท่ีโรงงานรายงานเข้ามา

11. ประมวลผลข้อมูลการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษจากโรงงานพร้อม

น าเสนอในรูปของตารางและแผนภูมิ จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ี และ

จัดท าข้อมูลการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ (data book) จ านวน 100ชุด

12. อบรมสร้างความตระหนัก วิธีการประเมิน และวิธีการประเมินความเส่ียง

สารเคมีให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 80 คน

ผลผลิต : 

1. โรงงานได้รับความรู้เร่ืองระบบ PRTR จ านวน 200 ราย

2. โรงงานสามารถประเมินการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษได้ จ านวน 300ราย110



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. สัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษแยกตามประเภทโรงงาน

และสารเคมีได้รับการปรับปรุง

4. รายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

ของจังหวัดระยอง และสมุทรปราการ

ผลลัพธ์ :

1. โรงงานตระหนักถึงปริมาณการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษออกจากโรงงาน

2. โรงงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการลดการปลดปล่อย

และเคล่ือนย้ายมลพิษออกจากโรงงาน เกิดการลดภาคสมัครใจ

3. ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงสารเคมีภาคอุตสาหกรรม

12. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับ -         -          -       4,792,200 4,575,000 4,575,000 100

ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

   12.1 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการในการ 1 คู่มือ/ 1 คู่มือ/ 100 2,264,100 2,150,000 2,150,000 100 ผลการด าเนินงาน

ก ากับดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม : การจัดท าคู่มือ 1 โรงงาน 1 โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

แนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเป้ือนในดิน 2. ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กฎระเบียบ/

และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ข้อก าหนด/ข้อกฎหมาย/เกณฑ์/การบ าบัดฟ้ืนฟู/สถานการณ์ปัจจุบัน

3. พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ

4. คัดเลือกโรงงานตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา

5. สรุปผลการคัดเลือกโรงงานตัวอย่าง ได้โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 แห่ง

6. เข้าพบและช้ีแจงรายละเอียดส าหรับโรงงานตัวอย่าง จ านวน 5 แห่ง

7. จัดท าและส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลของอุตสาหกรรมประกอบกิจการ

เก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี (โรงงานล าดับท่ี 42) เพ่ือยกระดับโรงงาน

ล าดับท่ี 42 จ านวน 592 แห่ง และติดตามแบบสอบถามส่งกลับ เพ่ืออัพเดทข้อมูล

ในฐานระบบ

8. ศึกษาชนิด ความเป็นพิษ การเข้าสู่ผู้รับสัมผัส การสะสม ผลกระทบจาก

สารปนเป้ือนหลักท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ และเสนอเกณฑ์การปนเป้ือน 111



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงานเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม

9. ส ารวจโรงานตัวอย่างโดยละเอียด

10. เย่ียมชมโรงงานตัวอย่างเพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และให้ค าปรึกษา

ด้านการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน

และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. 2558

11. จัดท าร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนดิน

และน้ าใต้ดินส าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี 

หรือวัสดุเคมี (โรงงานล าดับท่ี 42)

12 สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการก ากับ

ดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม

12.1) วันท่ี 15 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเมเป้ิล ห้องเมเป้ิล 3B ช้ัน2 กรุงเทพฯ

12.2) วันท่ี 16 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมโกเด้นซิต้ี ห้องสร้อยทอง จ.ระยอง

13. ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันการ

ปนเป้ือนดินและน้ าใต้ดินส าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์

 สารเคมี หรือวัสดุเคมี (โรงงานล าดับท่ี 42)

14. จัดท าส่ือเผยแพร่แนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนดิน

และน้ าใต้ดินส าหรับโรงงานล าดับท่ี 42 ประกอบด้วย เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดี แผ่น DVD และส่ือทางเว็บไซต์

ผลผลิต : 

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนดินและน้ าใต้ดิน 

ส าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 

(โรงงานล าดับท่ี 42) 1,000 เล่ม 

2. ถ่ายทอดผลการศึกษาโครงการให้แก่ผู้เก่ียวข้องจ านวน 157 คน 

3. มีโรงงานต้นแบบท่ีมีนัยส าคัญในการก่อให้เกิดการปนเป้ือนตามความเหมาะสม

จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท สยามเคมีคอล อินดัสตร้ี จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 112



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ได้รับการช่วยเหลือทดลองน าร่อง ท้ังน้ีเพ่ือให้โรงงานมีความพร้อมและมีแนวทาง

ในการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 

ผลลัพธ์ :

1. มีคู่มือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนดิน

และน้ าใต้ดินส าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี

หรือวัสดุเคมี

2. ลดข้อขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกฎหมายของผู้ประกอบการซ่ึงจะส่งผล

ให้โรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดท่ีต้องถูกบังคับใช้โดยกฎหมายสามารถด าเนิน

การได้ทันทีเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้

  12.2 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการ 5 5 100 2,528,100 2,425,000 2,425,000 100 ผลการด าเนินงาน

ในการก ากับดูแลโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม : งวดงาน งวดงาน 1.จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

การจัดการมลพิษอากาศ 23 23 2. รวบรวมรายช่ือโรงงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดระยอง และชลบุรี

โรงงาน โรงงาน 3. ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่(Shutdown/Turnaround)

ท่ีจัดท าโดยหน่วยงาน องค์กร  หรือบริษัทต่างๆ

4. ทบทวนข้อมูลโรงงานท่ีมีการใช้หอเผาท้ิง และปรับปรุงระบบรายงาน

การใช้หอเผาท้ิง

5. ศึกษาข้อมูลโรงงานท่ีมีคลังน้ ามัน/ถังเก็บสารอินทรีย์ระเหยและแนวทางควบคุม

การระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการเก็บรักษาท่ีคลังน้ ามัน/ถังเก็บสารอินทรีย์

ระเหย

6. ประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการ

ซ่อมบ ารุงใหญ่ และทบทวนคู่มือการลดการใช้หอเผาท้ิงและแลกเปล่ียนความรู้

แนวปฏิบัติท่ีดีในการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย

7.สร้างเครือข่ายติดตามการใช้หอเผาท้ิงโดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน

รอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้หอเผาท้ิง 2 คร้ัง

   1) วันท่ี 18 พ.ค. 60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน IRPC จ.ระยอง 113



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   2) วันท่ี 30 พ.ค. 60 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตะพุทธ จ.ระยอง

8. ส ารวจประเมินผลแต่ละวิธีการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากคลัง

น้ ามัน/ถังเก็บสารอินทรีย์ระเหย ได้จ านวน 11 โรงงาน  และเก็บจ านวนตัวอย่าง

รวมได้ 20 ถัง 110 ตัวอย่าง

9. จัดท าคู่มือการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการเก็บรักษาท่ีคลัง

น้ ามัน/ถังเก็บสารอินทรีย์ระเหย จ านวน 150 ชุด

10 จัดท าคู่มือมาตรการช่วงซ่อมบ ารุงใหญ่ จ านวน 150 ชุด พร้อมรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับมาตรการท้ังหมด  จ านวน 2 คร้ัง

 และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจ านวน 112 คน 

ผลผลิต : 

1. มาตรการท่ีโรงงานต้องด าเนินการช่วงซ่อมบ ารุงใหญ่ เพ่ือลดการระบาย

สารอินทรีย์ระเหยสู่ส่ิงแวดล้อม

2. มาตรการก าหนดให้โรงกล่ันน้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคมี 

ลดการใช้หอเผาท้ิง

3. คู่มือการควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษาท่ีคลังน้ ามัน

ผลลัพธ์ :

1 คุณภาพอากาศในดัชนีสารอินทรีย์ระเหยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองดีข้ึน 

2 สุขภาพของประชาชนได้รับการปกป้อง

3 มลพิษอากาศจากภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการดีย่ิงข้ึน
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  R5.ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบประมาณจัดสรร : แผนงานพ้ืนฐาน   Rแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

5.5 จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 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

13. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -       -        -     25,249,600 23,625,000 23,625,000 100

     13.1.โครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 400 430 100 8,200,000 7,585,000 7,585,000 100 ผลการด าเนินงาน

เชิงนิเวศ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ โรงงาน โรงงาน 1.จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 2.ทบทวนและยกระดับโรงงานเดิมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด ท่ีมีการด าเนินงาน

และปทุมธานี) ในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือยกระดับโรงงานเข้าสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรและ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดับท่ี 3  โดยมีกิจกรรมดังน้ี

   2.1 ทบทวนฐานข้อมูลท่ีด าเนินการในปี 2559 ได้แก่ สมดุลมวล

(Mass Balance) ของโรงงานเป้าหมาย และเพ่ิมเติมให้ข้อมูลสามารถ

น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.2 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 แห่งต่อพ้ืนท่ี เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ อย่างน้อยระดับ 3 หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมองค์กรข้ึนไป

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   2.3 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วม 

พร้อมท้ังสรุปผลสภาพก่อนและหลังการปรับปรุง  

3. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ท่ียังไม่ได้เข้าร่วมในพ้ืนท่ี

เป้าหมายท้ัง 8 จังหวัด เพ่ือมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างน้อยระดับท่ี 2

การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Environmental and Safety Standard Compilation)  มีกิจกรรมดังน้ี

  3.1รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ านวน 400 โรงงาน ใน 8 จังหวัด 

    3.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือจัดท าสมดุลมวล 

(Mass Balance) 

   3.3 ฝึกอบรมให้องค์ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ให้มีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและการอนุรักษ์

ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือ (Tools) อ่ืนๆ 

  3.4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วม

พร้อมท้ังสรุปผลสภาพก่อนและหลังการปรับปรุง

4. มีการสุ่มทวนสอบโดยผู้ทวนสอบท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด

และข้ึนทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 10 แห่งต่อจังหวัด

5. กิจกรรมเปิดโรงงานให้เครือข่าย Eco Network ในพ้ืนท่ีเข้าเย่ียมชมโรงงาน 

2 แห่งต่อพ้ืนท่ี และมีเครือข่าย Eco Network เข้าร่วมเย่ียมชม รวม 40 คน 

ผลผลิต : 

1. มีการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด

2.หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โรงงานอุตสาหกรรม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมุ่งสู่การเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดเป้าหมาย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพ้ืนท่ีจังหวัดมีองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผลลัพธ์ :

1. ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศสอดคล้องแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละพ้ืนท่ี

2.หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินโรงงานอุตสาหกรรม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน

3. ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีให้สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละ

ท้องถ่ินผ่านกระบวนการเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   13.2  โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 400 400 100 8,000,000 7,440,000 7,440,000 100 ผลการด าเนินงาน

พ้ืนท่ี 7 จังหวัด (จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี โรงงาน โรงงาน 1 .จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี) 2. จัดประชุมช้ีแจงรับฟังความคิดเห็นผลการด าเนินงานการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมดังน้ี

 - 5 มี.ค.60  ณ จังหวัดสระบุรี

 - 6 มี.ค.60  ณ จังหวัดอยุธยา

 - 15 มี.ค.60 ณ จังหวัดราชบุรี

 - 16 มี.ค.60 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 - 17 มี.ค.60 ณ จังหวัดสงขลา

 - 20 มี.ค.60 ณ จังหวัดขอนแก่น

 - 21 มี.ค.60 ณ จังหวัดนครราชสีมา
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมายในแต่ละจังหวัด

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความสอดคล้องตามกฎหมายพร้อมจัดท าสมดุลมวล(MassBalance)

4. รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัยและ CSR-DIW

5. พัฒนา ให้องค์ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีระบบการจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ CSR-DIW หรือเคร่ืองมือ (Tools) อ่ืนๆ

6. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด

เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและผลการด าเนินงานฯ 2 คร้ังต่อพ้ืนท่ี และมีระยะเวลาในออก

อากาศรวมอย่างน้อย 30 นาทีต่อต่อพ้ืนท่ี

7. ประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการยกระดับการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมอบรางวัลให้กับภาคส่วนต่างๆ ท่ีเข้าร่วมด าเนินการ

ผลผลิต : 

1. มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามทิศทางท่ีได้ท าการศึกษาไว้

ในแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดเป้าหมาย

2. หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินโรงงานอุตสาหกรรม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมุ่งสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดเป้าหมาย

3. เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพ้ืนท่ีจังหวัดเป้าหมาย

มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมแล้ว 7 เครือข่าย

4. มีฐานข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1 ระบบ

ผลลัพธ์ :

1. ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

เชิงนิเวศสอดคล้องแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละพ้ืนท่ี

2.หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินโรงงานอุตสาหกรรม 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน

3. ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีให้สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละ

ท้องถ่ินผ่านกระบวนการเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

   13.3 โครงการจัดท าศูนย์ประสานการจัดการเมือง 9,049,600 8,600,000 8,600,000 100

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial town Center)

        13.3.1 โครงการยกระดับศูนย์ติดตามตรวจสอบ 8 8 100 5,049,600 4,800,000 4,800,000 100 ผลการด าเนินงาน

และประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด/ จังหวัด/ 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร เครือข่าย 10 2. จัดเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) เครือข่าย เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศส่วนกลาง เพ่ือประสาน และให้บริการข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด

3. พัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือยกระดับศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 8 จังหวัดเดิม

4. จัดสัมมนาผู้แทนเคร่ืองข่ายเพ่ือยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

** เน่ืองจากในจังหวัดระยองและปทุมธานี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ ECO Network จ านวน 2 ชุด/ขังหวัด (Eco Network) ของ 8 จังหวัดเดิม

- วันท่ี 28-29 มีนาคม 2560 
จ.สมุทรปราการ


- วันท่ี 28-29 มีนาคม 2560 
จ.นครปฐม


- วันท่ี 4-5 เมษายน 2560 
จ.ชลบุรี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

- วันท่ี 18-19 เมษายน 2560 
จ.สมุทรสาคร


- วันท่ี 24-25 เมษายน 2560 
จ.ปราจีนบุรี


- วันท่ี 25-26 เมษายน 2560 
จ.ฉะเชิงเทรา


- วันท่ี 25-26 เมษายน 2560 
จ.ปทุมธานี


- วันท่ี 27-28 เมษายน 2560 
จ.ระยอง


5. ตรวจประเมินและจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอ

ผลการตรวจต่อ คกก. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด

หรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้องของ 8 จังหวัด

6. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด 

หรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้องของ 8 จังหวัด (คร้ังท่ี 1)

7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด 

หรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้องของ 8 จังหวัด (คร้ังท่ี 2)

8. ยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ของ 8 จังหวัดเดิม 



ให้มีจ านวนสมาชิกเครือข่ายอย่างน้อยเครือข่ายล่ะ 30 คน

9. ฝึกอบรมหลักสูตรตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับผู้แทน

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดหรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้อง

และผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ของ 8 จังหวัด

10 ตรวจประเมินและจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการตรวจ

ต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด หรือคณะท างานท่ีเก่ียว

ข้องของ 8 จังหวัด เพ่ือพิจารณาและรายงานผลการตรวจประเมินผลดังกล่าวให้ทราบ

11. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ของพ้ืนท่ีท้ัง 8 จังหวัด


 ส่งให้กับศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลางท่ี กรอ. 

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 8 จังหวัด 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต : 

1. มีศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จ านวน 8 จังหวัด ได้รับการยกระดับ

2. เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จ านวน 8 เครือข่าย

 ของ 8 จังหวัด 

3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จ านวน 1 หลักสูตร

ผลลัพธ์ :

1. มีแหล่งข้อมูลเผยแพร่การด าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 (Eco Industrial town center) ระดับจังหวัดจ านวน 8 แห่ง 

2. มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial town center)

 มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน

3. มีตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial town 

Index) ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6. มีการยกระดับศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในระดับจังหวัด 

       13.3.2 โครงการจัดต้ังศูนย์ติดตามตรวจสอบและ 7 8 114.29 4,000,000 3,800,000 3,800,000 100 ผลการด าเนินงาน

ประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco ศูนย์/เครือข่าย ศูนย์/เครือข่าย 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

Industrial  town Center) 7 จังหวัด (จังหวัดสระบุรี 2. จัดท าศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา เชิงนิเวศของ 7 จังหวัด ประกอบด้วย โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี การด าเนินงาน

สุราษฎร์ธานี) การจัดท าฐานข้อมูล การเผยแพร่ผลด าเนินงาน และการด าเนินงาน

ท่ีเก่ียวข้องศูนย์ฯ 
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. จัดต้ังเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 7 จังหวัด มีองค์ประกอบ คือ

ผู้แทนส่วนราชการในพ้ืนท่ี ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา 

เครือข่ายละ 30 คน

4. ฝึกอบรมหลักสูตรตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ให้กับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด 

หรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้อง และผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 (Eco Network) ของ 7 จังหวัด

5 จัดท าระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศครอบคลุม  ฐานข้อมูลมิติกายภาพ  ฐานข้อมูลมิติเศรษฐกิจ ฐานข้อมูล

มิติส่ิงแวดล้อม ฐานข้อมูลมิติสังคม ฐานข้อมูลมิติบริหารจัดการ

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ของพ้ืนท่ีท้ัง 7 จังหวัด 

ผลผลิต : 

1.มีศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จ านวน 8 จังหวัด ได้รับการยกระดับ

2. เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จ านวน 8 เครือข่าย

 ของ 8 จังหวัด 

3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จ านวน 1 หลักสูตร

ผลลัพธ์ :

1. มีแหล่งข้อมูลเผยแพร่การด าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(Eco Industrial town center) ระดับจังหวัดจ านวน 8 แห่ง 

2. มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial town center) 

มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน
122



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. มีตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial town Index) 

ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

14. โครงการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 3 3 100 9,905,000 9,000,000 9,000,000 100 ผลการด าเนินงาน

ภาคอุตสาหกรรมปีท่ี 1   รายสาขา รายสาขา 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

 (เดิมโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 2. จัดเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ 2 คน จัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2563) และเครือข่ายเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ส านักงาน โต๊ะ ตู้ใส่เอกสาร จ านวน 4 ชุด

3. ทบทวนข้อมูลโรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

แบบข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) รูปแบบวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมแยกตาม

กลุ่มในหมวดหมู่ท่ีสอดคล้องกับคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories

4.ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาข้อสรุปในการจัดท าแบบข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)รูปแบบ

วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

- คร้ังท่ี 1  ในวันท่ี 28 เม.ย. 60  รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.

- คร้ังท่ี 2  ในวันท่ี 4 พ.ค. 60   รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.

5. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับจัดท า

แนวทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV)

6. ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบัญชีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

7.พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ของหน่วยงานรัฐในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) และสามารถรองรับกับ

คู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ส าหรับ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ภาคอุตสาหกรรม พร้อมท้ังจัดท าคู่มือการตรวจวัดรายงานและทวนสอบ (MRV)1,500เล่ม

8. สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ 

9. จัดท าข้อเสนอปัญหา อุปสรรคในการจัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายโรงงานอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะ

10. เสนอแนวทางส าหรับภาครัฐในการก าหนดมาตรการในการ

ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รวมท้ังการใช้กฎหมายท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดผล

ผลผลิต : 

1. รูปแบบและแนวทางในการเป็นหน่วยงานกลางส าหรับการบริหาร

จัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 

2. แบบฟอร์มในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ภาคอุตสาหกรรมท่ีรองรับกับคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National

Greenhouse Gas Inventories ส าหรับภาคอุตสาหกรรม

3. คู่มือในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของอุตสาหกรรม

ในแต่ละกลุ่ม รวมไม่ต่ ากว่า 1,500 เล่ม

ผลลัพธ์ :

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานศูนย์กลาง (Focal Point)

เพ่ือการบริหารจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

2. ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความรู้ ความเข้าใจและ

เห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดความตระหนักและ

ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้อง

3. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 3 สาขา

อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาว และอุตสาหกรรมท่ีมี

การใช้สารคาร์บอเนต
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หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

15. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือยกระดับ -             -            -       57,295,300 52,609,400 52,150,400 99.13

โรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

(Green Industry)

   15.1 โครงการการพัฒนาผลิตภาพส าหรับอุตสาหกรรม 30 31 103.33 6,150,000 5,800,000 5,800,000 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 2. รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ จัดประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับฟังข้อคิดเห็น

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ การมีส่วนร่วมในการลดมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และให้ความรู้  

ตรวจประเมิน ตรวจประเมิน ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน

ให้กับผู้ประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 168 คน ดังน้ี

  2.1) 13 ม.ค.60 ณ รร.รอยัล ซิต้ี กทม. มีผู้เข้าร่วม 114 คน

  2.2) 18 ม.ค.60 ณ รร.มัลตา วาลี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม 48 คน

3. คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 31 โรงงาน

4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงาน

ของโรงงาน วันท่ี 15-17 ก.พ.60 ณ รร.รอยัล ซิต้ี กทม.มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 63 คน

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

5. ปรับปรุงคู่มือการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและคู่มือการตรวจ

ประเมินการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และจัดส่งคู่มือการจัดท า

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้กับโรงงานท้ังหมดท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยผู้เช่ียวชาญด้านระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อม/การจัดการมลพิษโรงงาน/เทคโนโลยีสะอาด 

ให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

7. จัดท าแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม เร่ือง ความสอดคล้องทางกฎหมาย

และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือท า

การตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ังก่อนและหลังบ าบัดของแต่ละโรงงาน

8. เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าโรงงาน และเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ าก่อนและหลังการบ าบัด 

9. อบรมภายในโรงงานเพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานในการจัดท าระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมครอบคลุมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

10. ทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ส ารวจลักษณะปัญหาและผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติ

ให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

11. ปรับปรุงแก้ไขลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญของโรงงานตามแผนการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม พร้อมกับท าการประเมินดัชนีช้ีวัดประสิทธิผล การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 ตัวช้ีวัดต่อโรงงาน

12. ติดตามผลความก้าวหน้าการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้ค าแนะน า

พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมและเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมิน

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของแต่ละโรงงานและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก่อน -

หลังการปรับปรุง ตามแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของแต่ละโรงงาน  
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

13. ตรวจประเมินตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์การรับรองระบบ 



การจัดการส่ิงแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

14. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินของโรงงาน เพ่ือขอการรับรอง

ระบบ การจัดการส่ิงแวดล้อม และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้

สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

15. ด าเนินการย่ืนขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมฯ

16. จัดท ารายงานการปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงาน

โดยจัดพิมพ์ด้วยภาพสี จ านวน 2 ชุด 

17. จัดท าคู่มือการจัดการส่ิงแวดล้อม 1 รายสาขาอุตสาหกรรม 

และจัดพิมพ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 500 เล่ม 

18. จัดท าตราสัญลักษณ์ตามจ านวนโรงงานท่ีผ่านการพิจารณาให้สัญลักษณ์

การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

พร้อมประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของทุกโรงงาน  

19. สัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการและพิธีมอบสัญลักษณ์

ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา

การให้สัญลักษณ์การรับรองระบบฯ

20 สรุปผลการด าเนินโครงการท้ังหมด และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 


เศรษฐกิจในภาพรวมของโครงการ ในการลดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

รวมถึงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลผลิต : 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

 (Environmental Management System) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 

จ านวน 31 โรงงาน 

2. ร้อยละ 100 ของโรงงานท่ีได้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ กรอ .
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ :

1. มีการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

เป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

2. มีการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์

ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน 

3. มีวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้เคร่ืองจักร /อุปกรณ์ 

5. ลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถบริหารธุรกิจ

ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ 

7.มุ่งสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวหรือการรับรองระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

  15.2 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 100 100 2,850,000 2,700,000 2,700,000 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าท่าจีน โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

แม่กลอง และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 2. ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับผู้ประกอบการ

รวม 4 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 213 คน ดังน้ี

   2.1) 19 ม.ค.60 ณ รร.เวล จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วม 83 คน

   2.2) 20 ม.ค.60 ณ รร.เวสเทินแกรนด์ จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วม 70 คน

   2.3) 23 ม.ค.60 ณ รร.เซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วม 46 คน

   2.4) 2 ก.พ.60 ณ รร.เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วม 14 คน

3. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรอง

ของอุตสาหกรรมสีเขียวเข้าโรงงานเพ่ือประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ (คร้ังท่ี 1)

สอนโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิต

4. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ให้ค าแนะน าพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต้ังแต่ระดับท่ี 2ข้ึนไป 128



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

5. ด าเนินการย่ืนขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

6. สรุปผลการด าเนินโครงการท้ังหมด และการประเมินปัญหา อุปสรรค 


และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานโครงการในโอกาสต่อไป

ผลผลิต : 

1. มีสถานประกอบการ 100 ราย มีการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ในระดับท่ีสูงข้ึน ต้ังแต่ระดับท่ี 2 จ านวน 77 ราย ระดับท่ี 3 จ านวน 16 ราย

และระดับท่ี 4 จ านวน 7 ราย

   15.3 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 102 102 2,850,000 2,680,000 2,680,000 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา โรงงาน โรงงาน 1.จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 2. ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับผู้ประกอบการ 

เม่ือ 19 ม.ค.60 ณ รร.เดอะ ทวินทาวเวอร์กทม . มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 215คน

3. คัดเลือกโรงงานท่ีสมัครเข้าร่วมแล้ว รวม 110 โรงงาน

4. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้การรับรองของอุตสาหกรรมสีเขียว และการบริหารจัดการ

ด้านส่ิงแวดล้อมสอนโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิต

5. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ให้ค าแนะน าพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต้ังแต่ระดับท่ี 2 ข้ึนไป 

6. ด าเนินการย่ืนขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

7. สรุปผลการด าเนินโครงการท้ังหมด และการประเมินปัญหา อุปสรรค 


และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานโครงการในโอกาสต่อไป

ผลผลิต : 

1. มีสถานประกอบการ 102 ราย มีการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ในระดับท่ีสูงข้ึน ต้ังแต่ระดับท่ี 2 จ านวน 84 ราย ระดับท่ี 3 จ านวน 18 ราย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   15.4 โครงการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 100 104 104 2,850,000 2,700,000 2,241,000 83 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าตะวันออก โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

และพ้ืนทีใกล้เคียง 2. สัมมนาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับผู้ประกอบการ 

2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 214 คน ดังน้ี

  -24 ม.ค.60 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

มีผู้เข้าร่วม 94 คน

    25 ม.ค.60 ณ โรงแรมโกเด้น ซิต้ีระยอง จ .ระยอง มีผู้เข้าร่วม 120 คน

3. มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทุกประเภทโรงงานท้ังส้ิน 

139 โรงงาน (จ านวนโรงงาน ณ วันสมัคร )

4. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรอง

ของอุตสาหกรรมสีเขียว และการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

5. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ให้ค าแนะน าพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต้ังแต่ระดับท่ี 2 ข้ึนไป 

6. ด าเนินการย่ืนขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

7. สรุปผลการด าเนินโครงการท้ังหมด และการประเมินปัญหา อุปสรรค 


และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานโครงการในโอกาสต่อไป

ผลผลิต : 

1. มีสถานประกอบการ 104 ราย มีการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ในระดับท่ีสูงข้ึน ต้ังแต่ระดับท่ี 2 จ านวน 100 ราย ระดับท่ี 3 จ านวน 2 ราย

ระดับท่ี 4 จ านวน 1 ราย ระดับท่ี 5 จ านวน 1 ราย

   15.5 โครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ี 100 ราย 101 ราย 101 3,338,400 3,158,400 3,158,400 100 ผลการด าเนินงาน

ขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 1.จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียดแนะน าโครงการ

และหลักเกณฑ์พร้อมเง่ือนไขในการตรวจประเมินและรับรองอุตสาหกรรม

สีเขียว เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 130



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

2. รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 100 ราย ช้ีแจงรายละเอียด

ของโครงการกระบวนการตรวจประเมินการเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมิน

3. ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คน-วัน ต่อแห่ง

4. การจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการตรวจต่อคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

สีเขียวเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง

ผลผลิต : 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับท่ี 3-5 ได้รับการตรวจประเมิน จ านวน 101 ราย

ได้รับการรับรองระดับท่ี 4 จ านวน 54 ราย และ ระดับท่ี 5 จ านวน 3 ราย

ผลลัพธ์ :

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    15.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 500 คน 542 คน 108.4 7,000,000 6,400,000 6,400,000 100 ผลการด าเนินงาน

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. จัดท าอุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วนเก็บ : Rollup (easy pull frame)

    เผยแพร่หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว

3.จัดท าส่ือวีดีทัศน์เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมเข้าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

4. จัดสัมมนาให้ความรู้และรับสมัครโรงงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 29 มี.ค. 60 ณ รร.เชียงใหม่

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5 เม.ย. 60 ณ รร.พรานหิน รีเจนท์ ศรีราชา จ .ชลบุรี

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 25 เม.ย. 60 ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

คร้ังท่ี 4 วันท่ี 27 เม.ย. 60 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ จ.อุดรธานี

คร้ังท่ี 5 วันท่ี 3 พ.ค. 60 ณ รร.ไดมอน      จ.สุราษฏร์ธานี

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้และรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ท่ีขอรับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท้ังส้ิน 341 คน 131



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

5. จัดท าและพิมพ์คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 3,000 เล่ม

6. จัดท าจุลสาร Green Industry จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 1,000 เล่ม 

7. เผยแพร่โฆษณาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม

สีเขียว โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายและให้ความรู้

ควบคู่กันไป โดยมีแนวทาง ดังน้ี

   - ทางส่ือโฆษณา Out of Home Media (OHM) จ านวน 60 วัน 

หรือแนวทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

  - ทางส่ือวิทยุคร้ังละ 30 วินาที จ านวน 60 คร้ัง

8. นับสนุนให้สถานประกอบการได้น าสินค้าภายใต้อุตสาหกรรมสีเขียว

และบริการ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาจัดแสดง

9. จัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จัดท าโล่ห์ และจัดสัมมนา

แลกเปล่ียนความรู้ Green Industry Forum จ านวน 1 คร้ัง 

ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนโดยท่ัวไป  เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 60

ณ สโมสรทหารบก

ผลผลิต : 

ผู้ประกอบการและประชาชนจ านวน  542 คน มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียวและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ผลลัพธ์ :

ผู้ประกอบการและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม

สีเขียวและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

   15.7 โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ า 16 16 100 3,800,000 3,550,000 3,550,000 100 ผลการด าเนินงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 2. เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ ามากเข้าร่วมโครงการ คัดเลือก

ต่อโรงงาน ต่อโรงงาน โรงงานเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 17 โรงงาน 

3. จัดท าแผนการด าเนินงานของโรงงานท่ีเข้าร่วม 132



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

4. ส ารวจ เก็บข้อมูลและหาแนวทางการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรของโรงงานท่ีเข้าร่วม

5.ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรมแก่บุคลากรของโรงงาน

6. จัดท ารายงานเบ้ืองต้นของแต่ละโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีเน้ือหา

ครอบคลุมข้อมูลท่ัวไปของโรงงาน ผลการส ารวจโรงงานเบ้ืองต้นปัญหา

เก่ียวกับการใช้น้ าของโรงงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ

ปรับปรุงเบ้ืองต้นในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ า

7. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของแนวทาง

การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

8. สรุปมาตรการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้และน าเสนอให้โรงงานพิจารณา

เพ่ือให้โรงงานน าไปด าเนินการจริง

9. ติดตามผลการให้ค าแนะน าหรือมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงของแต่ละโรงงาน

10. ด าเนินการย่ืนขอ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงาน

11. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละโรงงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ

12. สัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานของโรงงานท่ีประสบ 


ความส าเร็จให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

เม่ือ 25 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม .

ผลผลิต : 

1. จ านวนโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 ราย

2. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใช้น้ าได้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อโรงงาน และรวมกันสามารถลดปริมาณการใช้น้ า

รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด

3. จ านวนบุคลากรของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ 


ด้านเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรม โรงงานละ 2 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   15.8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 11 11 100 3,700,000 3,500,000 3,500,000 100 ผลการด าเนินงาน

ส าหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. เชิญชวนโรงงานเข้าร่วมมีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 13โรงงาน

3. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีคัดเลือก 

(อาหารพร้อมรับประทาน )

4. รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Best Available Technology)

เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

และการป้องกันมลพิษ (CT Option) ท่ีจะน าไปปฏิบัติใช้

5. ส ารวจความพร้อมของโรงงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือก

โรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 11 โรงงาน

6.จัดฝึกอบรม (In-house training) คร้ังท่ี 1 ให้ทีม CT ของโรงงาน เพ่ือให้

มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินโรงงาน และด าเนินงานด้าน CT 

ในโรงงานได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ระหว่างวันท่ี 28 ก.พ.60 ถึง 23 มี.ค.60

7.ตรวจวัดปัจจัยหลักท่ีบ่งช้ีประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

8. ประเมินและรวบรวมวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

การป้องกันมลพิษ (CT Option) ท่ีมีศักยภาพของแต่ละโรงงาน 

9. คัดเลือก CT Option ท่ีจะน าไปปฏิบัติใช้จริงในแต่ละโรงงาน 

10. จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินโรงงานของแต่ละโรงงาน 

11. น า CT Option ท่ีได้จากการคัดเลือกแล้ว ไปปฏิบัติจริงให้กับโรงงาน

ท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 Option ต่อโรงงาน พร้อมท้ังต้อง

ร่วมด าเนินการและให้ค าแนะน าปรึกษากับโรงงานจนเกิดผลในทางปฏิบัติ

12. ประเมินผลความคุ้มค่าของการน า CT Option ท่ีได้คัดเลือกไปปฏิบัติ    

13. จัดท ารายงานสรุปผลการน า CT Option ไปปฏิบัติใช้ในแต่ละโรงงาน 

พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

14. จัดท าหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและขอการรับรอง 



อุตสาหกรรมสีเขียวให้กับโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 134



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

15. จัดพิมพ์หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด จ านวน 150 เล่ม 



และหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดฯ จ านวน 100 แผ่น 

16. จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560  ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กทม .

ผลผลิต : 

1. มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จ านว 11 ราย

และได้เสนอขอย่ืนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2  จ านวน 8 โรงงาน

มีผลการประหยัดจากการประเมินด้าน CT Option 

จ านวน 10,599,161 บาท/ปี

2. มีหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด จ านวน 150 เล่ม 



และหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดฯ จ านวน 100 แผ่น 

ผลลัพธ์ :

1. มีดัชนีผลิตภาพ (ปัจจัยหลักท่ีบ่งช้ีประสิทธิภาพการผลิต ) ส าหรับให้

ภาคอุตสาหกรรมใช้เพ่ือเปรียบเทียบ (Benchmark) และน ามาพัฒนา

ศักยภาพในการผลิต 

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีการผลิต

ท่ีสะอาด และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ

  15.9 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี 120 127 105.8333 8,500,000 8,070,000 8,070,000 100 ผลการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

(CSR Beginner, CSR-DIW and CSR-DIW Continuous) 2. จัดพิมพ์เอกสารมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและรูปแบบรายงานตาม

 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

3.เชิญชวนและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ รวม 147 โรงงาน ดังน้ี

 - กลุ่ม 1 CSR-Beginner ท้ังหมด 74 โรงงาน 

 - กลุ่ม 2 CSR-DIW  ท้ังหมด 73 โรงงาน

4.จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ณ รร .เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ135



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

    - กลุ่ม 2 CSR-DIW วันท่ี 20-21 ก.พ.60 

    - กลุ่ม 1 CSR-Beginner วันท่ี 28 ก.พ.60 

5. ให้ค าปรึกษา (Coaching) แก่โรงงานกลุ่ม 1 และ 2 ด้านการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. ทวนสอบ (Verification) โรงงานในกลุ่มท่ี 1 CSR-DIW beginner

และ โรงงานกลุ่มท่ี 2 CSR-DIW 

7. จัดให้มีการสรุปผลการทวนสอบของโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มท่ี 1 CSR-DIW 

beginner และกลุ่มท่ี 2 CSR-DIW  พร้อมน าเสนอคณะผู้ช านาญการของ กรอ . 

ให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรางวัล CSR-DIW beginner Award

8. ด าเนินการพัฒนาเว็บไซด์ www.csrdiw.com เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรม

ของโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกเครือข่าย

9. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

10. จัดงานสรุปผลการด าเนินงานและมอบรางวัลและเกียรติบัตร ประกอบด้วย CSR-DIW 



beginner Award และ CSR-DIW Award รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับรางวัล

 CSR-DIW Continuous Award เม่ือ 17 ส.ค. 60 ณ สโมสรทหารบก

ผลผลิต : 

มีโรงงานสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 โรงงาน 

โดยมีจ านวนโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์มีจ านวนท้ังส้ิน 127 โรงงาน ดังน้ี

 1. โรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ CSR-DIW  จ านวน 62 โรง

 2. โรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ CSR-DIW Beginner  จ านวน 65 โรง

 3. โรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ CSR-DIW Continuous จ านวน 311 โรง

ผลลัพธ์ :

1. โรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

2. สามารถน าความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจท่ีได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้

ในการบริหารจัดการภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 136



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของอุตสาหกรรมสีเขียว และการเสริมสร้าง

วิสาหกิจชุมชน

   15.10 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือก าหนด 120 120 100 1,950,000 1,900,000 1,900,000 100 ผลการด าเนินงาน

มาตรฐานของระบบ CEMS โรงงาน โรงงาน 1. ศึกษาความต้องการพ้ืนฐานด้านเทคนิคและวิธีการของเคร่ืองมือหรือ

เคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ

ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย

2. รวบรวมรายช่ือโรงงานท่ีคาดว่าเข้าข่ายต้องติดต้ังเคร่ืองมือฯ จากฐาน

ข้อมูลของ กรอ. และส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการติดต้ังเคร่ืองมือฯ 

ของโรงงานดังกล่าว

3. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์

พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ของโรงงาน

ท่ีคาดว่าเข้าข่ายติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 

4. สรุปผลการส ารวจข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการติดต้ัง

เคร่ืองมือฯ  ส่งให้แก่โรงงาน

5. สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ

 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ เพ่ือประกอบการจัดท าคู่มือ

6. รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิคตามข้อก าหนดกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวข้องและจัดท าคู่มือแนวทางการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์

พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ จ านวน 300 เล่ม

7.จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ 

ผลผลิต : 

1. มีข้อมูลของโรงงานท่ีเข้าข่ายต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ จ านวน 120 โรงงาน

2. มีคู่มือการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 300 เล่ม  
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ :

ผู้ประกอบกิจการเกิดความเข้าใจและด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนด

ทางกฎหมาย

   15.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 20 22 110 5,500,000 4,950,000 4,950,000 100 ผลการด าเนินงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. อยู่ระหว่างจัดต้ังคณะท างานด้านวิชาการภายใต้โครงการส่งเสริม

และพัฒนาด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการ ข้อก าหนด

การตรวจประเมิน

3. ประชุมคณะท างานด้านวิชาการ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ในการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ข้อก าหนดการตรวจประเมินด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

4. รวบรวมข้อมูลกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางการด าเนินงาน

5. น าข้อก าหนดระบบการจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอ่ืนๆ  

ท่ีพัฒนาข้ึนไปด าเนินการถ่ายทอด และร่วมด าเนินการวางแนวทางการปฏิบัติ 

การติดต้ังระบบความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยพ้ืนฐานแก่

ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย 

6. ผลการส ารวจในข้อ 4. มาวิเคราะห์ ทบทวนประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงข้อก าหนดระบบการจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

7. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2560 ณ รร.รามากาเด้นส์ กทม .
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต : 

1. โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย 

จ านวน 22 โรงงาน ได้รับการส ารวจตามระบบการจัดการด้านการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย และข้อก าหนดการตรวจประเมินด้านการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. บุคลากรโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย 


วิศวกรและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้รับการอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ

ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน จ านวน 170 คน

ผลลัพธ์ :

1. โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถยกระดับมาตรฐาน 


ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

ได้อย่างมีประสิทธิผล

2. สามารถน าแนวทางการส ารวจตามระบบการจัดการ 



ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และข้อก าหนดการตรวจประเมิน

ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติใช้

เพ่ือพัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้

   15.12  โครงการยกระดับเครือข่ายความปลอดภัย 150 155 103.33 4,700,000 3,510,900 3,510,900 100 ผลการด าเนินงาน

ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และหม้อน้ า (Bliler) คน คน ส่วนท่ี 1 การพัฒนาเครือข่าย

1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. ศึกษา รวบรวม ทบทวน และก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน จัดท าและน าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์

ผู้บริหารเครือข่ายเก่ียวกับการยกระดับของเครือข่าย รวบรวมปัญหาและ

อุปสรรคของเครือข่ายในการด าเนินงาน วิเคราะห์ สรุปผลความเช่ือมโยง

ของบทบาทเครือข่ายความปลอดภัย จัดท ารายงานสรุป 139



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้ข้อคิดเห็นแนวทาง

และแผนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านความปลอดภัย

4. สรุปรายงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

5. จัดท ากรอบแนวทางและแผนการด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัย 


ของเครือข่าย ความปลอดภัยเก่ียวกับภาชนะรับแรงดัน จ านวน 50 เล่ม 

และความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ า จ านวน 50 เล่ม

6. จัดท าคู่มือส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง 

และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน จ านวน 1000 เล่ม 

7. ประชุมวิชาการทบทวนคู่มือหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ าหรือหม้อต้มท่ีใช้

ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน

ส่วนท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพหม้อน้ า

1.ศึกษาวิธีการเพ่ิมศักยภาพหม้อน้ า เพ่ือท่ีจะก าหนดเป็นแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงหม้อน้ าให้สามารถประมวลผลและ

ควบคุมการท างาน (Smart Boiler) 

2. จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการส าหรับคัดเลือกโรงงานท่ีมีการใช้งานหม้อน้ า  

3. รับสมัครและคัดเลือก โรงงานท่ีมีการใช้งานหม้อน้ าจ านวน 3 โรงงาน 


และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาหม้อน้ าแก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

4.จัดท าและก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลหม้อน้ า (Smart Monitoring)

โดยแสดงค่าต่างๆในรูปของกราฟหรือตัวเลขแบบเว็บเบซ (Web based) 

5.จัดท าคู่มือแนวทางการเพ่ิมศักยภาพหม้อน้ า  จ านวน 200 เล่ม 


6.สัมมนาแถลงผลการด าเนินงานยกระดับหม้อน้ า กรณีตัวอย่าง (Show case)

ส่วนท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร

1. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ า

หรือภาชนะรับแรงดัน จ านวน 155 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

แผน/ผล 12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล 12 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

   15.13  โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจาก 70 70 100 4,106,900 3,690,100 3,690,100 100 ผลการด าเนินงาน

สารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โรงงาน โรงงาน 1. จัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด

2. จัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย ส าหรับ

ถังเก็บขนาดต้ังแต่ 25,000 ลิตรข้ึนไป

3.จัดท าร่างมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย ส าหรับ

ถังเก็บขนาดต้ังแต่ 25,000 ลิตรข้ึนไป

4.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

5.สัมมนาช้ีแจงโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย วันอังคาร ท่ี 25 เม.ย. 60 ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ 

6. คัดเลือกโรงงาน เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้มีการจัดท าข้ึน พร้อมท้ัง

ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี จ านวน 70โรงงาน

7. จัดท าสรุปข้อมูลสถานการณ์ด้านมาตรการด้านการความปลอดภัย

เก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าการศึกษา 

8. จัดสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 60 

9. จัดพิมพ์คู่มือเก่ียวกับความปลอดภัย จ านวน 200 เล่ม 



10. ฝึกอบรมหรือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 40 คน

ผลผลิต : 1. มีคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

2. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมี

ในภาคอุตสาหกรรม จ านวน 100 คน

ผลลัพธ์ :

1.ได้ข้อมูลสถานการณ์ด้านมาตรการด้านการความปลอดภัยเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมี

ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ

2. ได้แนวทางการก าหนดนโยบายด้านการจัดการถังเก็บสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม

เพ่ือน าไปใช้ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 141
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอมอีอัจฉริยะ 2 2 (1) 1 1.1 14,025,000    14,025,000     14,001,050       99.83    

2. โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม 2 2 (1) 1 1.2 31,438,400    31,198,400     31,055,242       100.46   

3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 5,244,800      5,244,800.00  5,211,565         99.37    

   ช้ินส่วนอากาศยาน

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาคอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 11,171,700    10,771,700     10,742,776       99.73    

    เคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

5. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านช้ินส่วนอากาศยาน 2 2 (1) 1 1.3 19,343,000    18,860,488     18,339,712       97.24    

6. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านเคร่ืองจักร 2 2 (1) 1 1.3 49,181,000    49,071,860     48,956,829       99.77    

    อัตโนมัติและหุ่นยนต์

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ซูเปอร์คลัสเตอร์ 2 2 (1) 1 1.6 29,262,800    28,520,800     28,516,178       99.98    

8. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 2 2 (1) 1 1.6 35,562,000    35,272,280     34,264,841       97.14    

9. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ 2 2 (2) 1 1.1 80,273,600    80,273,600     80,270,643       100.00   

   และนวัตกรรม

10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล 2 2 (2) 1 1.1 44,555,000    44,555,000     44,541,397       99.97    

11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2 2 (2) 1 1.1 37,544,200    37,544,200     37,435,753       99.71    

12. โครงการเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2 2 (2) 1 1.2 57,102,200    57,102,200     57,049,039       99.91    

     ในภาคอุตสาหกรรม

13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2 2 (2) 1 1.3 39,033,000    39,018,000     38,933,827       99.78    

14. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2 2 (2) 1 1.3 40,411,300    40,411,300     40,336,178       99.81    

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร 

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร 

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

15. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 2 2 (2) 1 1.3 7,697,200      7,600,776       7,587,258         99.82    

16. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 2 2 (2) 1 1.3 19,277,000    18,277,000     18,200,597       99.58    

17. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์ 2 2 (2) 1 1.3 13,691,500    13,691,500     13,612,708       99.42    

     และอุปกรณ์โทรคมนาคม

18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2 2 (2) 1 1.3 15,780,400    15,780,400     15,772,934       99.95    

19. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ 2 2 (2) 1 1.3 54,704,200    52,559,061     51,496,622       97.98    

20. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ 2 2 (2) 1 1.3 14,648,900    13,648,900     13,618,454       99.78    

21. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 2 2 (2) 1 1.6 36,307,500    36,307,500     36,243,651       99.82    

     ในรูปแบบคลัสเตอร์

22. โครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 2 (11) 1 1.1 60,578,200    60,578,200     58,148,387       95.99    

23. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีอัตลักษณ์ 2 4 (1) 1 1.1 9,832,900      9,086,830       9,055,598         99.66    

     ของภูมิภาคสู่สากล

24. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 2 4 (1) 1 1.1 20,695,300    20,695,300     14,844,967       71.73    

     และภูมิปัญญา

25. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2 4 (1) 1 1.1 39,993,200    34,380,118     33,870,495       98.52    

     ในพ้ืนท่ีต่างๆ

26. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน 2 4 (1) 1 1.1 12,100,000    12,100,000     12,031,576       99.43    

27. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 2 4 (1) 1 1.1 45,857,500    45,857,500     45,749,990       99.77    

     ก้าวสู่สังคมดิจิทัล

28. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 2 4 (1) 1 1.1 11,044,500    10,544,720     10,327,497       97.94    

     รุ่นใหม่
143



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร 

ตาม พรบ.
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

29. โครงการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง 2 4 (1) 1 1.1 10,681,100    10,681,100     10,670,115       99.90    

     ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

30. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี 2 4 (1) 1 1.1 10,640,000    10,640,000     10,617,002       99.78    

     จังหวัดชายแดนภาคใต้

31. โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล 2 4 (1) 1 1.6 3,249,000      3,249,000       3,241,000         99.75    

     หน่ึงผลิตภัณฑ์

32. ยกระดับการผลิตหัตถกรรมภาคเหนือตอบบน 1 สู่ฐานการผลิต 2 4 (1) 1 1.6 3,789,000      3,789,000       3,783,682         99.86    

     เชิงสร้างสรรค์

รวมท้ังส้ิน 884,715,400  871,336,533  858,527,560    98.53    
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หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

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

                    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

                    1.6  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอมอีอัจฉริยะ 125 125 100 14,025,000 14,025,000 14,001,050 99.83 ผลการด าเนินงาน

กิจการ/ราย กิจการ/ราย - ด าเนินการพัฒนา SMEs เพ่ือให้มีต้นแบบการจัดต้ังและประกอบการอุตสาหกรรม

ท่ีเป็น Best Practice และขยายผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน าไปปรับปรุง

พัฒนาและด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองและเกิดการกระจายการบริการทุกประเภท

ให้เข้าถึงผู้ประกอบการท่ีเป็น SMEs รายย่อยได้อย่างท่ัวถึง

จ านวน 125 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

2. โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม 80 คน 85 คน 106.25 31,438,400 31,198,400 31,055,241.83 100.46 ผลการด าเนินงาน

- ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับนักออกแบบผลิตภัณฑ์และ

วิศวกรรม รวมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือพัฒนาและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดจ านวน 85 คน

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.อุบลราชธานี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.03

3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากร 80 คน 122 คน 152.5 5,244,800 5,244,800 5,211,565.26 99.37 ผลการด าเนินงาน

ด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนอากาศยาน - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้าน

การผลิต  การจัดการ และมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมขนส่งและ

การบิน เพ่ือการลงทุนในอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน เตรียมความพร้อม

ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยี


ด้านการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนเพ่ือสนับสนุน


ในอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน  จ านวน 122 คน

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 92.62

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลในภาค 670 คน 694 คน 100.00 11,171,700 10,771,700 10,742,776.09  99.73 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรเพ่ือให้พร้อมส าหรับการ

เข้ามาท าธุรกิจและรองรับการท างานในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อัตโนมัติแล้ว จ านวน 694 คน

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 -  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.10
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

5. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 10 กิจการ 20 กิจการ 200.00 19,343,000 18,860,488 18,339,712.08  97.24 ผลการด าเนินงาน

ด้านช้ินส่วนอากาศยาน - ด าเนินการพัฒนา SMEs ด้านการจัดการ และมาตรฐานการผลิตใน

อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน เพ่ือการลงทุนในอุตสาหกรรมขนส่งและ

การบิน และตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้

ทักษะและเทคโนโลยีด้านการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนเพ่ือสนับสนุน

ในอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน จ านวน 20 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

6. โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 70 กิจการ 70 กิจการ 100 49,181,000 49,071,860 48,956,829.01  99.77 ผลการด าเนินงาน

ด้านเคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้พร้อม

ส าหรับการเข้ามาท าธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ และ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรรองรับการท างานในอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ จ านวน 70 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ซูเปอร์ 8 กลุ่ม 8 กลุ่ม 100 29,262,800 28,520,800 28,516,177.57  99.98 ผลการด าเนินงาน

คลัสเตอร์ - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก SMEsเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

พัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

ปัจจัยการผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถ

น าไปใช้ประยุกต์เพ่ือสร้างต้นแบบโดยใช้แนวคิดจากผลงานวิจัยหรือเกิด

จากการผสานความรู้ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 8 กลุ่ม

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.จันทบุรี ระยอง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

8. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์ 1 อุตสาหกรรม 1 อุตสาหกรรม 100 35,562,000 35,272,280 34,264,841.02 97.14 ผลการด าเนินงาน

และสุขภาพ ต้นแบบ ต้นแบบ - ด าเนินการพัฒนา SMEs เพ่ือสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม

อุตสาหกรรมและหน่วยบริการให้เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาสมาชิกในกลุ่ม

เพ่ือเปิดโอกาสทางธุรกิจ ขับเคล่ือนและสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์

และสุขภาพ  และผลักดันนวัตกรรมและผลงานวิจัยในอุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์และถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิง

พาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จ านวน 1 อุตสาหกรรมต้นแบบ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

 จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.2 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

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

                    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

                    1.6  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

9. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 4,013 คน 4,068 คน 101.37 80,273,600 80,273,600 80,270,642.51  100 ผลการด าเนินงาน

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  -ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือเสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้ผู้ท่ีมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ ท่ีก่อเกิด

ผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว  จ านวน 4,068 คน  

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่

แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 

บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี 

อุบลราชธานี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี  ตาก เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต 

ระนอง สงขลา และ กรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.66

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์ 455 กิจการ 455 กิจการ 100 44,555,000 44,555,000 44,541,396.83  99.97 ผลการด าเนินงาน

จากดิจิทัล - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกโดยน าดิจิทัลไปใช้ในสถานประกอบการ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (SMEs) โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT มาประยุกต์

ใช้ในธุรกิจ จ านวน 455 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับ 135 กิจการ 141 กิจการ 104.44 37,544,200 37,544,200 37,435,753.47  99.71 ผลการด าเนินงาน

ความต้องการของตลาด - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ท้ังในตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ จ านวน 141 กิจการ

 ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ขอนแก่น

นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร

สิงห์บุรี ชลบุรี กาญจนบุรี กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา

และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 -จ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

150



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

12. โครงการเพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ 330 กิจการ 332 กิจการ 100.61 57,102,200 57,102,200 57,049,038.98  99.91 ผลการด าเนินงาน

ขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้แก่ SMEs  ด้านการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการการผลิต การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนและ

มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สามารถรองรับตลาดในประเทศและแข่งขันได้

ในระดับสากล  โดยมี SMEs ได้รับการพัฒนาแล้ว จ านวน 330 กิจการ

   ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ล าปาง

ล าพูน อุตรดิตถ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี ก าแพงเพชร 

นครปฐม นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี 

สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี  ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 

ราชบุรี กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สตูล 

สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา  และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 -  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.12

13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 116 กิจการ 117 กิจการ 115 39,033,000 39,018,000 38,933,826.60  99.78 ผลการด าเนินงาน

. - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับSMEsและวิสาหกิจชุมชน 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในด้านการพัฒนาผลิตภาพและเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ จ านวน 117 กิจการ 

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น

นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี ก าแพงเพชร 

ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 

อุทัยธานี ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี กระบ่ี สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน 151



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

14. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 155 กิจการ 155 กิจการ 100 40,411,300 40,411,300 40,336,177.55  99.81 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP เพ่ือเป็นการขยายช่องทางตลาด

ในต่างประเทศ รวมท้ังการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมอาหารไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  จ านวน 155 กิจการ

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์

นครราชสีมา ก าแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์

ลพบุรี สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี

ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

15. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 16 กิจการ 27 กิจการ 169 7,697,200 7,600,776 7,587,258.39   99.82 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับ SMEs ด้านการพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานฮาลาล จ านวน 27 กิจการ

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม

สุพรรณบุรี ชลบุรี กระบ่ี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต สงขลา 

สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :  จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

152



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

16. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 100 กิจการ 100 กิจการ 100.00 19,277,000 18,277,000 18,200,596.59  99.58 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับSMEs ในด้านการเพ่ิมผลิตภาพ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจักร มาตรฐานการผลิต

รวมท้ัง เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มีขีดความสามารถ

และศักยภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนสามารถแข่งขันในตลาดสากล จ านวน 100กิจการ

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 

ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

17. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 45 กิจการ 45 กิจการ 100 13,691,500 13,691,500 13,612,707.86  99.42 ผลการด าเนินงาน

อิเล็กทอรนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  - ด าเนินการพัฒนา SMEs เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและประยุกต์ระบบอัตโนมัติ

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมสู่มาตรฐานสากล

จ านวน 45 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.ขอนแก่น ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

153



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและ 40 กิจการ 40 กิจการ 100 15,780,400 15,780,400 15,772,933.75  99.95 ผลการด าเนินงาน

อุปกรณ์การแพทย์  - ด าเนินการพัฒนา SMEs เพ่ือให้ได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลท าให้มี

ศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากลและขับเคล่ือนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ น าไปสู่

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 40 กิจการ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯและปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

19. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ 100 กิจการ 102 กิจการ 102 54,704,200 52,559,061 51,496,622.20  97.98 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ SMEsยกระดับทักษะ องค์ความรู้ ให้กับบุคลากร

หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟช่ันให้มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันรวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 อุตสาหกรรมแฟช่ัน ผ้าผืน 

ผ้าไหมไทย และตราสินค้าไทยให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) จ านวน

102 กิจการ  โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

154



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

20. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ 52 กิจการ 52 กิจการ 100 14,648,900 13,648,900 13,618,453.76  99.78 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการพัฒนา SMEs ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพเชิงสร้างสรรค์ ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มทางการพัฒนา

และความต้องการในอนาคต จ านวน 52 กิจการ 

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

21. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่ม 28 กลุ่ม 28 กลุ่ม 100 36,307,500 36,307,500 36,243,650.52  99.82 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์  - ด าเนินการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างโอกาส

ทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน จ านวน 28 กลุ่ม

  ซ่ึงได้มีการด าเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง 

ล าพูน นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวล าภู 

อุบลราชธานี พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร สุโขทัย จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน
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หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม

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

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

22. โครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมภาคเหนือ 190 กิจการ 190 กิจการ 100.00 60,578,200 60,578,200 58,148,387 95.99 ผลการด าเนินงาน

ตอบบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ 4990 คน 5022 คน 100.64  - ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบรวมท้ังสร้าง

4 หมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน 100.00 และพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่ือมโยงระบบดิจิทัลและพัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนสร้างสรรค์ จ านวน 190 กิจการ 5,022 คน และ 4 หมู่บ้าน

ผลลัพธ์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จะด าเนินการประเมินผล

หลังจากบริการแล้วเสร็จ

  ซ่ึงภายใต้โครงการดังกล่าวฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี

   22.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ                  -                   -   -            24,438,200      24,438,200   23,913,701  97.85 ผลการด าเนินงาน

เชิงนวัตกรรมและการออกแบบ 1. กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นด้านการออกแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ จัดงานสัมมนากลุ่มย่อย บรรยายในหัวข้อการ 

พัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือกลุ่มนักท่องเท่ียว โดยวิทยากร คือ นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท นิวอาไรวา จ ากัด และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมให้

ค าปรึกษาแนะน าเบ้ืองต้นด้านการออกแบบ โดยวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า

ด้านการออกแบบ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 51 คน ณ ห้องเบญจรงค์

 โรงแรมเวียงลคอร จ.ล าปาง เม่ือวันท่ี 17 มิ.ย. 2560 

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพ่ือผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยมีนักออกแบบ และผู้ประกอบการ (SMEs/วิสาหกิจชุมชน)

เข้าร่วมการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและกระบวนการคิด

เชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังส้ิน 210 คน  เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560

3. จัดกิจกรรมสนามประลองความคิดเพ่ือสร้างนักคิดรุ่นใหม่ (Creative Amateur 

Playground : CAP)ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและ

การออกแบบ (IDEA House)งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ 

จังหวัดเชียงใหม่  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

4. จัดปิดกิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (IDEA

House) งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

5. จัดงาน "นิทรรศการแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ - IDEA FEST" ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคท่ี 1 กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงแฟช่ันโชว์จากสุดยอดผลงาน

ของนักออกแบบภายใต้โครงการ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักออกแบบ

ผู้ประกอบการ และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

6. จัดงานแสดงแฟช่ันโชว์จากสุดยอดผลงานของนักออกแบบภายใต้โครงการ ภายในนิทรรศ

การแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ - IDEA FEST ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

 เชียงใหม่

ผลลัพธ์ :

1.ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ จ านวน 254 คน

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการให้

ค าปรึกษาเบ้ืองต้น จ านวน 275 คน

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับบริการด้านการออกแบบ 

จ านวน 25 กิจการ/ราย

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

จ านวน 119 กิจการ/ราย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

5. นักออกแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะ จ านวน 104 คน

6. นักศึกษาท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะ จ านวน 96 คน 

   22.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนสร้างสรรค์                  -                   -   -            20,250,000      20,250,000   18,790,662  92.79 ผลการด าเนินงาน

1.จัดประชุมหารือแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (Creative Industry Village :CIV) พ้ืนท่ี จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณกลุ่มจังหวัด

ภาคเหรือตอนบน 1 เพ่ือพัฒนา Roadmap หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้น า

ชุมชน และผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียล จ.แม่ฮ่องสอน 

เม่ือวันท่ี 19 มิ.ย.60 

2.จัดประชุมหารือแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) พ้ืนท่ี จ.ล าพูน งบประมาณกลุ่มจังหวัด

ภาคเหรือตอนบน 1 เพ่ือพัฒนา Roadmap หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้น า

ชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม เทศบาล ต.แม่แรง จ.ล าพูน 

เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย. 60 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา Roadmap พ้ืนท่ีชุมชนอ่อนใต้สู่การ

เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันท่ี 21-23 มิย.2560 ณห้องดาบเรือนเทศบาล

ต าบลออนใต้  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  วิทยากร ดร. ธิดา  ประภาศน์สนศุข 

และคณะท างานท่ีปรึกษาโครงการ

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ส่ือสาร

เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 4 พ้ืนท่ี 

ณ ห้องดาบเรือนเทศบาล ต.ออนใต้ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 22 มิย.60 

5. จัดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิธีคนยอง" ระหว่างวันท่ี 25-27 สิงหาคม 2560 ณ บ้าน

ดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน จัดโดย ศภ.1 กสอ. โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ 

ผวจ.ล าพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมคนยอง

การแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาในโครงการ ถนนคนเดินคนยอง และซุ้มจ าหน่ายสินค้า

จากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมากมายและมีประชาชนและนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก 

ผลลัพธ์ :

1. หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 4 หมู่บ้าน

2. นักท่องเท่ียวจ านวน 4,000 คน
158



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   22.3 โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่                  -                   -   -            15,890,000      15,890,000   15,444,024  97.19 ผลการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่ือมโยงระบบดิจิทัล 1.การด าเนินงานกิจกรรมสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart SMEs งวดท่ี 1

 โดยจัดกิจกรรมท่ี 1 เผยแพร่แนะน าประชาสัมพันธ์  

1.1 จัดประชุมและจัดต้ังคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ และการก าหนด

บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ  

1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม 

1.3 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ ทางส่ือออนไลน์และ

โซเชียลมีเดีย และท่ีเหมาะสม เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ  

2. ดกิจกรรมสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart SMEs โดยเปิดรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้สมัครเข้าร่วมท้ังหมด 305 คน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

จ านวน 246 คน 

3. กิจกรรมสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart SMEs  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 

จ านวน 221 คน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรกิจกรรมการส่งเสริม

ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 60 คน 

4. กิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจัดกิจกรรม

 Kick off 5 week (Shine like a Star)  จ านวน 144 ชม. จ านวน 8 หลักสูตร โดยมี

ผู้ประกอบการ เข้าร่วมการกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 60  คน

5. กิจกรรมวันท่ี 22 มิ.ย. 60 เข้าศึกษาดูงาน 

   คร้ังท่ี 1 อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

และ The Brick Startup Space จังหวัดเชียงใหม่  

   คร้ังท่ี 2 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด และ โครงการ Oon IT Valley และบริษัท

บีโปรดักส์ อินดัสตร้ี จ ากัด 

6. กิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 

   - จัดหาวิทยากรจ านวน 16 คน 

   - จัดหาหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจ  

   - จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรม ซ่ึงเป็นโรงแรมในระดับ 3 ดาวข้ึนไป

159



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ผลลัพธ์ :

1. ผู้ผ่านหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้ชีวิตการเป็น Startup จ านวน 220 คน 

2. ผู้ผ่านหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (8 Weeks Coaching)

  จ านวน 60 คน

3. ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

    จ านวน 50 คน 

4. ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    เป้าหมาย (S-Curve) จ านวน 50 กิจการ 
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หน่วยงาน : กรมส่งสริมอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

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

                    1.6 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ของประเทศเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

23. โครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 200 200 100 9,832,900 9,086,830 9,055,597.99    99.66 ผลการด าเนินงาน

กับส่ิงแวดล้อม ราย/ผลิตภัณฑ์ ราย/ผลิตภัณฑ์ - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร ให้มีความรู้ในกระบวนการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

 OTOP เข้าสู่กระบวนการแสดงผลิตภัณฑ์   ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โดยการรับรองตนเองด้านส่ิงแวดล้อม (ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภท 2)

ตามมาตรฐาน ISO14021 จ านวน 200 ราย

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 88.84

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

24. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 300 300 100 20,695,300 20,695,300 14,844,967.21 71.73 ผลการด าเนินงาน

ทีมีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ราย/ผลิตภัณฑ์ ราย/ผลิตภัณฑ์ - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการออกแบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด และสร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็น  อัตลักษณ์ของภูมิภาค 

จ านวน 300 ราย

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

25. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทาง 380 ราย 380 ราย 100 39,993,200 34,380,118 33,870,494.77 98.52 ผลการด าเนินงาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพผู้ผลิตเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาให้สอดคล้องและรองรับการตลาด

ในเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จ านวน 380 ราย

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก 400 คน 402 คน 100.56 12,100,000 12,100,000 12,031,575.54  99.43 ผลการด าเนินงาน

พระราชด าริในพ้ืนท่ีต่างๆ  - ด าเนินการฝึกอบรมให้กับราษฎรในหลักสูตร อาทิ ช่างบาติก โภชนาการ

ช่างตัดเย็บเส้ือผ้าเป็นต้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของ

ไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาด และไปสู่เชิงพาณิชย์ และเพ่ือให้

มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยมีราษฎรได้รับการพัฒนา

แล้วจ านวน 402 คน

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 89.27 162



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

27. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน 310 ราย 315 ราย 101.61 45,857,500 45,857,500 45,749,989.61  99.77 ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.) การพัฒนาการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 519 ราย

 โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.63

28. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบล 455 ราย 455 ราย 100 11,044,500 10,544,720 10,327,497 97.94 ผลการด าเนินงาน

หน่ึงผลิตภัณฑ์ก้าวสู่สังคมดิจิทัล  - ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOPให้สามารถใช้

เทคโนโลยีการส่ือสารสร้างช่องทางการตลาดใน social network ด้วย

การจัดท าเร่ืองราว ภูมิปัญญา และส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย น่าสนใจ

สร้างความแตกต่าง และอ านวยความสะดวกในการส่ือสารกับผู้บริโภคได้

ง่ายและชัดเจนย่ิงข้ึน และสร้างช่องทางการตลาด online ในลักษณะ

E-commerce ท่ีเช่ือมต่อ (Linked) กับ website ท่ีมีช่ือเสียงอยู่ใน

ตลาดในปัจจุบัน จ านวน 445 ราย

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.48

29. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหน่ึงต าบล 400 ราย 425 ราย 106.25 10,681,100 10,681,100 10,670,115.32 99.90 ผลการด าเนินงาน

หน่ึงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  - ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในการจัดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและ

ผู้สนใจท่ีต้องการเป็นผู้ประกอบการ OTOP แล้วจ านวน 425 ราย

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.28
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

30. โครงการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้า 60 รายวิสาหกิจ 60 รายวิสาหกิจ 100 10,640,000 10,640,000 10,617,002.42 99.78 ผลการด าเนินงาน

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  - ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP

ในการยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลักดันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจักรในการผลิตไปใช้ประโยชน์

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 60 รายวิสาหกิจ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะด าเนินการประเมินผล

เม่ือให้บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน

31. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงาน 90 คน 90 คน 100 3,249,000 3,249,000 3,241,000.00 99.75 ผลการด าเนินงาน

ท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  - ด าเนินการฝึกอบรมให้กับราษฎร ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนให้กับราษฎรในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ขจัด

ปัญหาความยากจน และการสร้างงานท่ีย่ังยืนโดยมีราษฎรได้รับ

การพัฒนาทักษะการผลิตแล้ว จ านวน 90 คน

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ผลลัพธ์ :

 - จ านวนราษฎรในพ้ืนท่ีได้รับการส่งเสริม และการพัฒนาให้มีรายได้

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 จะด าเนินการประเมินผลเม่ือให้บริการแล้วเสร็จ

3 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

32. โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 30 ราย 31 ราย 103.33 3,789,000 3,789,000 3,783,681.82 99.86 ผลการด าเนินงาน

ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  - ด าเนินการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

และการด าเนินการ Cluster OTOP ท่ีมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย

และกลยุทธ์ รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ท่ีชัดเจน  และส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือในการด าเนินการพัฒนา Cluster OTOP โดยการหาแนวทาง

ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และประสบการณ์รวมท้ังการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับตลาดการบริหารจัดการ การผลิต

และการพัฒนาบุคลากรจ านวน 31 รายวิสาหกิจ

โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลลัพธ์ :

 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.06
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กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2 (4) 1 1.5 14,124,000    14,124,000    12,923,558      91.50      

    สู่ความเป็นเลิศ

2. การสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 2 2 (4) 1 1.5 5,720,000      5,720,000      5,717,353        99.95      

3. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2 2 (4) 1 1.5 5,280,000      5,280,000      5,216,927        98.81      

    และโซ่อุปทานเชิงพ้ืนท่ี

4. โครงการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับ 2 2 (4) 1 1.5 7,480,000      7,480,000      7,480,000        100.00    

   การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

5. โครงการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ 2 2 (4) 1 1.5 14,100,000    14,132,800    13,380,150      94.67      

    เพ่ือการอุตสาหกรรม 

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และ 2 2 (15) 3 3.1 3,960,000      3,960,000      3,564,000        90.00      

   อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน

7. โครงการพัฒนากลไกการก ากับดูแลเชิงรุก เพ่ือการประกอบการท่ีดี 2 2 (15) 3 3.1 8,800,000      8,800,000      8,640,364        98.19      

    ของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

8. โครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถของ 2 2 (15) 3 3.1 1,760,000      1,760,000      1,760,000        100.00    

   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย

9. โครงการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการก ากับดูแล 2 2 (15) 3 3.1 704,000         704,000         678,310          96.35      

   การประกอการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

10. โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล 2 2 (10) 3 3.5 11,448,000    11,448,000    8,422,357        73.57      

ะอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม

11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการ 2 2 (10) 3 3.5 4,752,000      4,686,040      3,193,550        68.15      

     อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา

     อย่างย่ังยืน

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือรองรับความต้อง 2 2 (10) 3 3.5 14,520,000    14,520,000    11,179,000      76.99      

     การใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา

     เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13. โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่ 2 2 (10) 3 3.5 8,800,000      8,800,000      4,797,994        54.52      

     เชิงพ้ืนท่ี

รวมท้ังส้ิน 101,448,000  101,414,840  86,953,565     85.74
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาค อุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 85.00 14,124,000      14,124,000     12,923,558     91.50

และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ 



 





   1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 3,000,000         3,000,000       3,000,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 1.จัดสัมมนาเปิดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. จัดประชุม Focus Group ผู้เช่ียวชาญ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560

ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

3. เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการท่ีมี

ความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมโครงการ

4. คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน 20 สถานประกอบการ

และเร่ิมเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการแล้ว

5. จัดสัมมนาเพ่ิมติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์

ของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2555 - 2559 วันท่ี 29

กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6. เข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

การบริหารจัดการโลจิสติกส์

7.จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เพ่ือเข้ารับรางวัล

พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2560 วันท่ี  2 ส.ค. 2560

8.เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560

ผลลัพธ์ สถานประกอบการเป้าหมายมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงหรือประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 15

   1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 3,624,000         3,624,000       3,623,557.80   99.99 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง 1. มีก าหนดจัดการประชุม Focus Group ผู้เช่ียวชาญท่ีร่วมเป็นท่ีปรึกษา

โครงการ ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560

2. เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

3. เข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกสถานประกอบการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้า

โครงการ

4. จัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง เม่ือวันท่ี 1 มิย.60

5. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการในคร้ังท่ี 2-3

6.จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง เพ่ือเข้ารับ

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2560 วันท่ี 9 ส.ค. 2560

7. เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

 Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560 169



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ผลลัพธ์ สถานประกอบการเป้าหมายมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงหรือประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 15

   1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 3,000,000         3,000,000       3,000,000       100.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรง 1. มีก าหนดจัดการประชุม Focus Group ผู้เช่ียวชาญท่ีร่วมเป็นท่ีปรึกษา

และย่ังยืน โครงการ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560


2. เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

3. คัดเลือกสถานประกอบการหลังจากเข้าวินิจฉัยจาก 25 สถานประกอบการ

เหลือ 20 สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ค าปรึกษาเชิงลึก

4. เร่ิมเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก คร้ังท่ี 1 แก่สถานประกอบการ


5. เร่ิมเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก คร้ังท่ี 2 แก่สถานประกอบการ


6. จัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง วันท่ี 2 มิย.60

7. เร่ิมเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก เสร็จส้ินคร้ังท่ี 3 แก่สถานประกอบการ



8.จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง

แข็งแรงและย่ังยืน เพ่ือเข้ารับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น

ประจ าปี 2560 วันท่ี  10 ส.ค. 2560

9.เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560

ผลลัพธ์ สถานประกอบการเป้าหมายมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงหรือประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 15

   1.4 การเช่ือมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 85.00 4,000,000         4,000,000       2,800,000       70.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

  - อยู่ระหว่างการด าเนินงานอบรมบุคลากรระดับบริหารและหัวหน้างานให้

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และให้ค าปรึกษา

แนะน าในแต่ละสถานประกอบการ 170



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   1.5 การส่งเสริมอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 500,000           500,000          500,000          100.00    ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

โลจิสติกส์เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 1. จัดงานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสัมครสถาน

ประกอบการเพ่ือคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการ


2. การรับสมัครสถานประกอบการเข้าคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท

การจัดการโลจิสติกส์ประจ าปี 2560

3. สถานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการ

โลจิสติกส์ ประจ าปี 2560 จ านวน 4 ราย

4. คัดกรองสถานประกอบการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเข้ารับ

การคัดเลือก และน าเสนอต่อคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์และคัดเลือกรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

5.สถานประกอบการน าเสนอการด าเนินกิจกรรมการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ี

เป็นเลิศต่อคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการ

โลจิสติกส์ วันท่ี 6 มิย. 2560 ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

6. ตรวจประเมินการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ

บริษัท เดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทร่ีส์ จ ากัด วันท่ี 19 มิถุนายน 2560


7. ตรวจประเมินการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ

บริษัท เอ็กเซต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด วันท่ี 23 มิถุนายน 2560  


8.ตรวจประเมินการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ

บริษัท ที โอ ซี ไกลคอล จ ากัด วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 


9. ตรวจประเมินการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศ ณ สถานประกอบการ

บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 


10.คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการด้านโลจิสติกส์

ท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 


11. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการ

โลจิสติกส์ ประจ าปี 2560 ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท ที โอ ซี ไกลคอล จ ากัด


12. จัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2560
171



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

2.  การสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และ ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.92 92.92 5,720,000        5,720,000       5,717,353       99.95

โซ่อุปทานเชิงดิจิทัล

   2.1 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.83 90.83 2,920,000         2,920,000       2,917,353.40   99.91 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)  - อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ

   2.2 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 95.00 2,800,000         2,800,000       2,800,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

การจัดการคลังสินค้า (WMS) 1. สัมมนาแนะน าโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ

จัดการคลังสินค้า (WMS) ปี 2560 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560


2. กิจกรรม Focus Group ผู้เช่ียวชาญเพ่ือช้ีแจงข้ันตอนและวิธีการด าเนิน

โครงการ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 


3. ก าหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมท้ังเข้าวินิจฉัยคัดเลือก

สถานประกอบการ จาก 20 เหลือ 15 ราย เพ่ือเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก

4. เร่ิมให้เข้าปรึกษาเชิงลึกคร้ังท่ี 1 แก่สถานประกอบการ


5. จัดกิจกรรมสัมมนาแนะน าบริษัทและน าเสนอคุณสมบัติและความสามารถ

ของ Software WMS วันท่ี 22 พ.ค. 60 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

6. จัดกิจกรรมสัมมนาน าเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีได้รับ

จากการเข้าร่วมโครงการ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  กพร.

7. เข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการครบ 4 คร้ัง จ านวน 15

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการประจ าปี 2560

8. เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

9. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาของโครงการ 

3. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 93.33 93.33 5,280,000        5,280,000       5,216,927.40  98.81 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพ้ืนท่ี 1. ก าหนดแผนงานและวิธีการด าเนินงาน/คัดเลือกพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดน

   3.1 การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจ ร้อยละ 22 ร้อยละ 15 68.18 5,280,000         1,310,000       1,250,000       95.42 เป้าหมาย

สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีการค้าชายแดน 2. ประชุมคณะกรรมการ Steering Committee คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 16 

กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการ Steering Committee 172



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560

3. ฝึกอบรมในหัวข้อ "การเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโซ่อุปทาน (Supply

Chain Collaboration)" คร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 เม.ย. 60 ณ โรงแรม

รติลานนา จ.เชียงใหม่

4. ฝึกอบรมในหัวข้อ "การเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโซ่อุปทาน (Supply

Chain Collaboration)" คร้ังท่ี 2 วันท่ี 3 พ.ค. 60 ณ โรงแรมราชาวดี 

รีสอร์ท จ.ขอนแก่น 

5.ฝึกอบรมในหัวข้อ "การเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโซ่อุปทาน (SupplyChain 

Collaboration)" คร้ังท่ี 3 วันท่ี 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมอินโดจีน จ.สระแก้ว

6. คัดเลือกและวินิจฉัยพร้อมท้ังเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นสถานประกอบการท่ี

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 20 ราย

7.เข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการแล้วจ านวน 2 คร้ัง

8. การจัดประชุมสัมมนา Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการท่ี

เข้าร่วมโครงการฯ กับตัวแทนหรือผู้ประกอบการประเทศเพ่ือนบ้าน

ในส่วนสถานประกอบการพ้ืนท่ีสระแก้ว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

ระหว่างวันท่ี 27-28 มิถุนายน 2560

9. การจัดประชุมสัมมนา Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการฯกับตัวแทนหรือผู้ประกอบการประเทศเพ่ือนบ้าน ในส่วนสถานประกอบ

การพ้ืนท่ีสระแก้ว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 3-4 กค.2560

10. ประชุมคณะกรรมการ Steering Committee คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 กค.60

11. เข้าร่วมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ (Industrial

Supply Chain Logistics Forum 2017 ณ เชียงใหม่ ในวันท่ี 30 สค.60

 ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ผลผลิต : สถานประกอบการเป้าหมายในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดนเป้าหมาย

ได้รับการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานในภูมิภาค  20 ราย 173



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

4. โครงการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และ ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.56 95.56 7,480,000        7,480,000       7,480,000       100.00

โซ่อุปทานรองรับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

   4.1 การส่งเสริมมาตรฐษนความปลอดภัยในโซ่อุปทาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 2,000,000         2,000,000       2,000,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

และการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 1. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

(ISO 28000 & BCM) 2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมด้าน BCM ประเมินความพร้อม

และคัดเลือก สปก. เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ

3. การเข้าให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ

4. เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560


5.จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานการน า

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยไปใช้ในองค์กร วันท่ี 1 กย. 2560

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

   4.2 การส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ร้อยละ 100 ร้อยละ 96.67 96.67 2,500,000         2,500,000       2,500,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ 1. จัดการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ผู้เช่ียวชาญวันท่ี 23 มกราคม 2560 

2. คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

3. จัดสัมมนาให้ความรู้เร่ือง บรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการ 7-8 มีนาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. เร่ิมเก็บข้อมูลความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์และให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่

สถานประกอบการ

5. เข้าเก็บข้อมูลความต้องการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ สถานประกอบการ

6. อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สถานประกอบการ

เลือกใช้งานและท าการวิจัยตลาด

   4.3 การการพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของ ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.00 90.00 2,980,000         2,980,000       2,980,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล 1. ศึกษาและรวบรวมมาตรฐาน/น าเสนอหัวข้อมมาตรฐานด้านโลจิสติกส์

ท่ีจะศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึก 174



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

2. คัดเลือกคณะกรรมการ Steering และประชุมคณะกรรมการ Steering

 Committee คร้ังท่ี 1 วันท่ี 22 มีนาคม 2560

3. จัดประชุม Focus Group ระดมความเห็นของกลุ่มสถานประกอบการ

 ณ เชียงราย ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา จ านวน 4 คร้ัง

4. ประชุมคณะกรรมการ Steering Committee คร้ังท่ี 2 วันท่ี 13  กค.60

5. ด าเนินการก าหนดรหัส 4 จุดและแผนการพัฒนามาตรฐานข้อมูล

ส าหรับอุตสาหกรรมกาแฟ และจัดท าแนวทางและกรอบการด าเนินงาน

ในการจัดท ามาตรฐาน UN/Locode ของกลุ่มธุระกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

6. เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560

7. อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมจัดท าหนังสือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

5. โครงการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ร้อยละ 68.76 ร้อยละ 95.02 95.02 14,100,000      14,132,800     13,380,150     94.67

เพ่ือการอุตสาหกรรม 

   5.1 การสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 3,500,000         3,500,000       3,500,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

 - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้


ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล จ านวน 341 ราย

   5.2 การสร้างท่ีปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และ ร้อยละ 100 ร้อยละ 88.33 88.33 3,000,000         3,000,000       3,000,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

โซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 1. คัดเลือกผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตร SCLS ท้ัง 3 หลักสูตรย่อย

ภาคอุตสาหกรรม 2. เร่ิมการอบรมภาคทฤษฏีหลักสูตร SCLS

3. เร่ิมเข้าให้ค าปรึกษาแก่สถานปนะกอบการ โดยผู้อบรมในหลักสูตร SCLS

4. ด าเนินการน าเสนอผลการเข้าให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ของ

ท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหาร

จัดการการจัดหาและจัดซ้ือวัตถุดิบและสินค้า (Sourcing and Procurement

Management: SPM) วันท่ี 2 ส.ค. 2560 

5. ด าเนินการน าเสนอผลการเข้าให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการของปรึกษา 175



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารจัดการการ

ผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management : PIM)

วันท่ี 8 ส.ค. 2560 

6. ด าเนินการน าเสนอผลการเข้าให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการของปรึกษา

ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารจัดการการ

ขนส่ง (Transportation Management: TM) วันท่ี 11  ส.ค. 2560 

7. เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 256

   5.3 การพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์การเปรียบเทียบวัด ร้อยละ 100 ร้อยละ 96.25 96.25 3,000,000         3,000,000       2,250,000       75.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม  - อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพ

(Benchmarking) ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผลผลิต :

1. ระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics 

Performance Index: ILPI) 1 ระบบ

2. ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 (www.ilscic.org) ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ) 

   5.4 การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 2,600,000         2,600,000       2,600,000       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

เพ่ือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่ม 1. ก าหนดการจัดสัมมนา Marketing 4.0 for smart Enterprise ใน

อุตสาหกรรมน าร่อง วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560

2. คัดเลือกอุตสาหกรรมน าร่อง 1 อุตสาหกรรม จาก 4 อุตสาหกรรม

โดยคัดเลือกอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมน าร่อง

3. ท าการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปด้วย

วิธีการสัมภาษณ์ 16 ราย และส ารวจข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถาม 120 ราย 

4. คัดเลือกสถานประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง จ านวน 4 เครือข่าย

เพ่ือเข้าให้ค าปรึกษาเชิงลึก 176



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

5. เร่ิมให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

พัฒนาการตลาดสมัยใหม่

6.เร่ิมทดสอบประบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของ E-commerce

7.ส่งมอบและสรุปผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของ E-commerce

8.เข้าร่วมจัดงานสัมมนา “ Industrial Supply Chain Logistics

Conference 2017 ” กับส านักลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560

   5.5 Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 90.00 2,000,000         2,032,800       2,030,150       100 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 1. ประชุมสรุปหลักสูตรการสัมมนา Work shop สัญจร และวางแผนการ

จัดงานตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม ระยอง

สระแก้ว  สุโขทัย ชุมพร ภูเก็ต พัทลุง

2. จัดกิจกรรมสรุปผลการด าเนินโครงการและการประกวดรางวัล Workshop 

สัญจร Award 2017 วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท ไฮเทค-แอพพาเรล จ ากัด  เพ่ือศึกษาดูงาน

โรงงานต้นแบบด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีดี

4. อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมติดตามความคืบหน้าของแผนการปรับปรุง

และเพ่ิมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ/

จัดท าฐานข้อมูลระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรของ

ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.15 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.1 พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 3,960,000      3,960,000       3,564,000      90.00 ผลการด าเนินงาน

ด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 



 



 1. ท่ีปรึกษาได้มีการท าสัญญาเม่ือวันพุธท่ี 28 ธันวาคม 2559

เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 2. ท่ีปรึกษาส่งรายงานเบ้ืองต้น (Inception report) จ านวน 10 ชุด

เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560

3. ท่ีปรึกษาขอเบิกค่าจ้างท่ีปรึกษา งวดท่ี 1 ร้อยละ 15 ของค่าจ้างศึกษา

ท้ังหมด จ านวนเงิน 594,000 บาท เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560

4. คณะกรรมการได้มีการตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2560

5. วันท่ี 20-24 มีค. 2560 ทางคณะเจ้าหน้าท่ีของ กบย. และทีมท่ีปรึกษา

โครงการ ได้เดินทางไปศึกษาและจัดท าข้อมูลประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของไทย

ในด้านการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานใน

ประเทศอาเซียนเป้าหมาย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)

6. วันท่ี 24 - 28 เมย. 2560 ทางคณะเจ้าหน้าท่ีของ กพร. และทีมท่ีปรึกษา

โครงการ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านแร่ และศึกษาดูงาน

แหล่งแร่ดีบุก – ทังสเตน ณ เมืองทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

7. วันท่ี 2 - 5 พค. 2560 ทางคณะเจ้าหน้าท่ีของ กพร. และทีมท่ีปรึกษา

โครงการได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม Lao-Thai Workshop on Mineral

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

Resources Development Technology และน าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีในการท าเหมืองแร่ การแต่งแร่และการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่

ของไทย พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านแร่ระหว่างผู้ประกอบการ  

ไทย - ลาว ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

8. ท่ีปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 (Progress repost)

9. ท่ีปรึกษาขอเบิกเงินค่าจ้างท่ีปรึกษา งวดท่ี 2 ร้อยละ 25 ของค่าจ้าง

ศึกษาท้ังหมด จ านวนเงิน 990,000 บาท เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560

10. คณะกรรมการได้มีการตรวจรับงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 มิย. 2560

11. จัดสัมมนา เร่ือง “AEC Opportunity for Mineral Project

Investment in CLMV Countries” ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กค. 2560

ณ ห้องจูปิเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้

ผู้ประกอบการไทย เข้าไปท าการค้าหรือลงทุนในอุตสาหกรรมแร่และ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานข้าราชการ และบุคคล ท่ัวไป จ านวน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 60 ราย

12. ท่ีปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 (Progress2 report)

จ านวน 10 ชุด เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560

13. ท่ีปรึกษาขอเบิกเงินค่าจ้างท่ีปรึกษา งวดท่ี 3 ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

ศึกษาท้ังหมด จ านวนเงิน 1,188,000 บาท เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560

14. ท่ีปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final report) จ านวน 10 ชุด

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2560

15. ท่ีปรึกษาขอเบิกเงินค่าจ้างท่ีปรึกษา งวดท่ี 4 ร้อยละ 20 ของค่าจ้าง

ศึกษาท้ังหมด จ านวนเงิน 792,000 บาท เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2560

16. คณะกรรมการได้มีการตรวจรับงานงวดท่ี 3 และงวดท่ี 4 

เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2560

ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานได้รับการส่งเสริม

และสนับสนุนการลงทุนท าเหมืองแร่และการค้ าในอาเซียน จ านวน 10 ราย 179



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

7. โครงการพัฒนากลไกการก ากับดูแลเชิงรุก เพ่ือการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 8,800,000      8,800,000       8,640,364.35  98.19

ประกอบการท่ีดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน

    7.1 เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ 3,080,000       3,080,000        3,077,308       99.91 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

1. ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขต

จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ชลบุรี สงขลา และพัทลุง รวม 93 ราย

2. ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขต

จังหวัดเลย และจังหวัดตาก จ านวน 3 ราย เก็บตัวอย่างน้ าบริเวณพ้ืนท่ี

เหมืองแร่สังกะสี จังหวัดตาก จ านวน 3 ราย รวมท้ังส้ิน 5 ราย

3. ด าเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 32 โรง จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว 

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จ านวน 14 โรง รวมท้ังส้ิน 46 โรง

4. ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าด าเนินการตรวจประเมินตามมาตรการฯ

5. ส ารวจข้อมูลการใช้น้ าและเก็บข้อมูลน้ าใช้ชุมชน รวมท้ังตรวจสอบ

สภาพพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่าในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ในระหว่างวันท่ี 3-6 เมษายน 2560


6. ด าเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร จ านวน 23 ราย 43 แปลง 9  โรง

7. ด าเนินการตรวจประเมินการกฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในเขตจังหวัดตาก จ านวน 1 ราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 16 แปลง 

14 ราย 9 โรง

8. ด าเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล 180



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

กระทบส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันท่ี 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  

จ านวน 8 โรง 12 ราย 14 แปลง และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันท่ี 17-

22 กรกฎาคม 2560 จ านวน 12 โรง 15 ราย 20 แปลง และจังหวัดอุตรดิตถ์

พิษณุโลก สุโขทัย ระหว่างวันท่ี 2-7 กค. 2560 จ านวน 10 โรง 15 ราย 

9. ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าด าเนินการตรวจประเมินตามมาตรการฯ

   7.2 ส ารวจและเฝ้าระวังพ้ืนท่ีบ่อเหมืองเก่าเพ่ือน ามา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,100,000       1,100,000        1,071,657       97.42 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

พัฒนาใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน 1. ข้ันตอนการคัดเลือกพ้ืนท่ี และวางแผนการด าเนินงานในภาคสนาม

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียง 2. ส ารวจข้อมูลการใช้น้ าและเก็บข้อมูลการใช้น้ าของชุมชน รวมท้ัง ตรวจสอบ

สภาพพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่าในเขตพ้ืนท่ี

    - จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันท่ี 16-21 ธันวาคม 2559

    - จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2560

    - จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2560

    - จังหวัดตรัง ในระหว่างวันท่ี 12-18 มิ.ย. 60

    - จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันท่ี 20 มิ.ย. - 1 ก.ค.60

    - จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันท่ี 11- 16 กรกฎาคม 2560

3. การจัดเตรียมข้อมูล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ศึกษาและเฝ้าระวังสถานการณ์ปนเป้ือนแร่ตะก่ัวในล าห้วยคลิต้ี รวมท้ัง

ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจก่อ

ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันท่ี 20-26 มีนาคม 2560

5.จากการส ารวจข้อมูการใช้น้ าและเก็บข้อมูลน้ าใช้ของชุมชน โดยรอบพ้ืนท่ี

เหมืองแร่เก่าในพ้ืนท่ี จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ตรัง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช และด าเนินการตรวจวิเคราะห์หา

ปริมาณโลหะหนักตามดัชนีขความเส่ียงของแต่ละพ้ืนท่ี พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์

ความเส่ียงในระดับต่ าซ่ึงต้องมีแผนด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน และตะกอนดิน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

ในอนาคต เพ่ือให้สามารถประเมินความเส่ียงต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ

ได้อย่างถูกต้อง

   7.3 พัฒนาระบบตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,760,000       1,760,000        1,651,000       93.81 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

1. ได้รับรายงาน Inception Report เม่ือวันท่ี 12 กพ. 2560 โดยท่ีปรึกษา

ได้จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงาน ท่ีจะใช้ในการด าเนินงานโครงการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ได้รับรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 และลงพ้ืนท่ีโครงการเหมืองแร่ใต้ดิน

ชนิดแร่โพแทชภายในประเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าเกณฑ์ปฏิบัติ

การตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน

3. จัดท าเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบการท าเหมืองแร่โพแทชใต้ดิน

4. วันท่ี 22 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ก่ิงแก้ว เดินทางไป

ปฏิบัติราชการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ กพร.

ด้านการท าเหมืองเป็นเวลา 15 วัน

   7.4 รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 1,100,000       1,100,000        1,084,717.13   98.61 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

1. รังวัดจัดท าแผนท่ีเพ่ือหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน,

หินประดับ, แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์ ในเขตท้องท่ีต่างๆ ดังน้ี 

   - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครสวรรค์ จ านวน 8 แปลง

   - จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 15 แปลง

   - จังหวัดสงขลา, ตรัง, กระบ่ีและพังงา จ านวน 8 แปลง

   - จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรดิตถ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร และลพบุรี

จ านวน  30 แปลง

     - จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 14 แปลง

    - จังหวัดสระบุรี, ฉะเชิงเทรา, อุตรดิตถ์,  สุโขทัย, ก าแพงเพชร, สงขลา,

ตรัง, กระบ่ี และพังงา  จ านวน 16 แปลง 

2. รังวัดจัดท าแผนท่ีหน้าเหมืองแร่ยิปซัมในการจัดสรรโควต้าเพ่ือการส่งออก 

ในเขตท้องท่ีต่างๆ ดังน้ี 

     - จังหวัดนครสรรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร  จ านวน 25 แปลง 182



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

     - จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 14 แปลง

     - จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 24 แปลง

   7.5 ปรับเปล่ียนเส้นโครงแผนท่ีค่าพิกัดงานรังวัด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 880,000          880,000          878,204.96     99.80 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด าเนินการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานในเขตท้องท่ีต่างๆ ดังน้ี

    - จังหวัดมุกดาหาร และอุบลราชธานี  จ านวน  20  สถานี

    - จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 สถานี

    - จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 30 สถานี

    - จังหวัดหนองคาย จ านวน 17 สถานี

    - จังหวัดพังงา จ านวน 28 สถานี และจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 7 สถานี

    - จังหวัดพัทลุง จ านวน 4 สถานี และจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 6 สถานี

    - จังหวัดน่าน จ านวน 10 สถานี  จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 สถานี จังหวัด

ปราจีนบุรี จ านวน 3 สถานี จังหวัดสระบุรี จ านวน 8 สถานี และจังหวัด

ขอนแก่น จ านวน 6 สถานี

    - จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา จ านวน 35 สถานี

    - จังหวัดสระบุรี  จ านวน  6  สถานี

   7.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานรังวัดหมู่เหมือง ร้อยละ 100 ร้อยละ 74.30 74.30 880,000          880,000          877,476.80     99.71 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ด้วยงานส ารวจระยะไกล  - ได้รังวัดส ารวจเหมืองท่ีได้จากอากาศยานไร้คนขับเพ่ือใช้ประกอบการ

ตรวจสอบก ากับดูแลตามแผนท่ีก าหนดแล้ว และสร้างแผนท่ีภาพถ่าย

เพ่ือการก ากับดูแลฯ ตามแผนท่ีก าหนด

8. โครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือยกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.50 89.50 1,760,000      1,760,000       1,760,000      100.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 1. สรข.5 พิษณุโลกจัดท าข้อมูลสถานประกอบการรับผิดชอบ ประกอบการ

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมในพ้ืนท่ีโครงการ

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์ และเชิญฃวนให้สถานประกอบการเข้าร่วม

โครงการ จ านวน 30 ราย

3. ลงพ้ืนท่ีตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตและจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตให้กับโรงโม่หิน บริษัทศิลานครสวรรค์จ ากัด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

4. ลงพ้ืนท่ีตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตและจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 183



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

การผลิตให้กับสถานประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยนาท 

และนครสวรรค์ จ านวน 5 ราย

5. ลงพ้ืนท่ีตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตให้กับสถานประกอบการในพ้ืนท่ี

จังหวัดอุดรดิตถ์ จ านวน 5 ราย

6. จัดท ารายงานและเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับ

สถานประกอบการท่ีได้ตรวจวัดแล้ว 8 ราย

9. โครงการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการ ร้อยละ 80 - - 704,000         704,000         678,310.21     96.35 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ก ากับดูแลการประกอการเหมืองแร่และอุตสาหกรรม 1. ได้จัดท าร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้รับทราบ

พ้ืนฐาน ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณท่ีผ่านมาพบว่าประเด็นท่ีน ามาใช้

ส าหรับเป็น เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการไม่ได้เป็นประเด็น

ท่ีมีผลคะแนนในระดับต่ าตามท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าจึงไม่มีความจ าเป็น

ต้องด าเนินโครงการฯ และเห็นควรน างบประมาณไปด าเนินการอ่ืนแทน

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกรมมากท่ีสุด ขณะน้ีอยู่ระหว่างการหารือและการ

พิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับแผนหรือขอยกเลิกโครงการฯ โดยได้

ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าจะจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติภารกิจด้าน

การก ากับดูแลเพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการตรวจก ากับฯ สถานประกอบการ

ท่ีเข้าข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษตามนโยบาย ปกอ.

2. จัดสรรงบประมาณจากโครงการดังกล่าวฯ ให้แก่ สรข.1-7 เพ่ือใช้ในการ

ก ากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ

และมีความโปร่งใส (ส่วนภูมิภาค) งบประมาณ 400,000 บาท มีการเบิกจ่าย

143,679.80 บาท

3. เดิอน พ.ค. 60 งบประมาณ 800,000 บาท มีการเบิกจ่าย 333,948.01 บาท

 คงเหลือ 466,051.99 บาท

4. เดือน มิ.ย. 60 งบประมาณ 800,000 บาท มีการเบิกจ่าย 344,369.20 บาท 

คงเหลือ 121,689.79 บาท
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หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงานบูรณาการ

2.10 การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 3.5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

10. โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอุตสาหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.75 98.75 11,448,000    11,448,000     8,422,357.33    73.57

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานใน 



 





ระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

   10.1 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 100 3,520,000       3,520,000        2,480,340         70.46 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 1.จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) ประจ าปี 2560 และพิธีมอบรางวัล

ต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

น าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้

ในสถานประกอบการประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กพร.

 มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 189 ราย


2. จัดอบรม Group Training  ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 

ท่ีได้รับการเข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กพร.

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน  คร้ังท่ี 1 จ านวน 48 ราย คร้ังท่ี 2 จ านวน 53 ราย

คร้ังท่ี 3 จ านวน 53 ราย

3.จัดอบรม Group Training CSR-DPIM Networkให้กับสมาชิกเครือข่าย

CSR-DPIM ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 1 กพร. มีผู้เข้าร่วมงาน 90 ราย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

4. จัดการศึกษาดูงาน/การประชุมเครือข่าย คร้ังท่ี 2/2560 และการสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show&Share) ณ จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมงาน

จ านวน 125 ราย

5. จัดฝึกอบรม CSR-DPIM Beginner ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่

ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

6. ด าเนินการทวนสอบสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย

และสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM จ านวน 5 ราย

   10.2 การพัฒนายกระดับมาตรฐานการประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 3,000,000       3,000,000        1,180,956.73     39.37 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1. ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานประกอบการเพ่ือยกระดับการประกอบการฯ 

2. สรส. ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือตรวจประเมินและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานสถานประกอบการประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน 2,240,000 บาท ดังน้ี

สรข.1 3 4 7 จ านวนเงินหน่วยงานละ 250,000 บาท

สรข.2 จ านวนเงิน 200,000 บาท

สรข.5 จ านวนเงิน 350,000 บาท

สรข.6 จ านวนเงิน 600,000 บาท

สอพ. จ านวนเงิน 90,000 บาท

   10.3 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 2,640,000       2,640,000        2,601,785.00     98.55 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

และอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว . ผลลัพธ์ :

1. สถานประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมในการเข้าสู่เหมืองแร่สีเขียว 50 ราย

2. สถานประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมในการเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่

สีเขียว 20 ราย

   10.4 การส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.75 98.75 2,288,000       2,288,000        2,159,275.60     94.37 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ท าเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 1.รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และได้จัดส่ง

ในรูปแบบต่าง ๆ และได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินงานในพ้ืนท่ี ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือปรับ สภาพพ้ืนท่ีโดยใช้เคร่ืองจักรกลขนาดหนัก

(3 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559) เพ่ือจัดท าเป็นสวนสมุนไพร 186



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

เพ่ือการศึกษา เรียนรู้ของชุมชนและผู้ท่ีสนใจ

2. ด าเนินงานปรับพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าสวนสมุนไพร ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา

เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและผู้ท่ีสนใจแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างด าเนินการ

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างทางเดินและลานกีฬากลางแจ้ง รวมท้ังการจัดจ้างท า

ป้ายโครงการฯ และป้ายก ากับเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับการด าเนินงาน

ศึกษาส ารวจพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่ และเก็บตัวอย่างน้ าจากขุมเหมือง

เพ่ือการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว

จ านวน 2 คร้ัง ประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี นครสวรรค์ 

และเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 16 พ้ืนท่ี

3. ด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว พ้ืนท่ีต าบลบ่อหลวง

อ าเภอฮอต จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันได้ด าเนินงานปรับพ้ืนท่ี เพ่ือการจัดท าสวน

สมุนไพรส าหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและผู้ท่ีสนใจแล้วเสร็จ

และได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการดูแลรักษากล้าไม้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

และจัดเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับก่อสร้างทางเดินและการติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง

กายให้พร้อมส าหรับการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายและป้ายก ากับท้ังน้ี

ได้จัดจ้างให้ท าป้ายโดยก าหนดและป้ายก ากับเคร่ืองออกก าลังกายเตรียมไว้

เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดแผนงานในการติดต้ังช่วงเดือน มีค. 2560

เน่ืองจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างทางเดิน

และลานกลางแจ้ง ส าหรับการด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีก 1 พ้ืนท่ี

คือ พ้ืนท่ี ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซ่ึงได้ด าเนินการประสานงาน

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วน ต. เขาทอง และส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ เพ่ือเชิญเข้าร่วมด าเนินงาน

โครงการ และได้ร่วมกันส ารวจรายละเอียดของพ้ืนท่ีด าเนินงานแล้ว

ในวันท่ี 16 กพ. 2560 รวมท้ังได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการรังวัด และ

จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศของพ้ืนท่ีด าเนินงานโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

ในระหว่างวันท่ี 20-22 กพ. 2560 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ ออกแบบ

รายละเอียดการด าเนินงานต่อไปส าหรับการด าเนินงานศึกษาส ารวจพ้ืนท่ี 187



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ประกอบการเหมืองแร่และเก็บตัวอย่างน้ าขุมเหมืองเพ่ือก าหนดแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว 3 คร้ัง ประกอบด้วยพ้ืนท่ี

จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมจ านวน 25 พ้ืนท่ี นอกจากน้ีได้

ด าเนินการดูแลรักษาและติดตามผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีผ่านการ

ท าเหมืองแร่แล้ว จังหวัดราชบุรี จ านวน1 คร้ัง และได้ส ารวจพ้ืนท่ีท่ีผ่าน

การท าเหมืองแร่แล้วเพ่ือคัดเลือกเป็นพ้ืนท่ีด าเนินงานฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ี 

จ.กาญจนบุรี ในปี 2561 จ านวน 2 แปลงยังอยู่ในระหว่างการเตรียมข้อมูล

เพ่ือการออกแบบการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาทัศนียภาพท่ีสามารถมองเห็นจากระยะไกล

ในการประชุมคร้ังต่อไป


4. การด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ พ้ืนท่ีต าบลบ่อหลวง 

อ าเภอฮอต จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้ด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีก 

1 พ้ืนท่ี คือพ้ืนท่ีต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงได้

ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขาทอง และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4 สาขานครสวรรค์ 

เพ่ือเชิญเข้าร่วมด าเนินงานโครงการฯและได้ร่วมกันส ารวจรายละเอียด

ของพ้ืนท่ีด าเนินงานแล้วในวันท่ี 16 กพ.60 ได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการ

รังวัด และจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศของพ้ืนท่ีด าเนินงานโดยใช้อากาศยาน

ไร้คนขับในระหว่างวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้

ในการออกแบบรายละเอียดต่อไป และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได้ประสานกับกรมป่าไม้เพ่ือขอความร่วมมือ

ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้เป็นหัวหน้าโครงการฯ รวมท้ังยังได้ด าเนินการ

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนท่ี

ท่ีจะด าเนินการฟ้ืนฟู จ านวน 150 ตัวอย่าง เม่ือวันท่ี 8–13 มีนาคม 2560

ในระหว่างวันท่ี 24 – 25 เมษายน 2560  ได้ด าเนินงานประสานงานกับ 

อบต.เขาทอง เพ่ือออกแบบการปรับพ้ืนท่ีตลอดจนจัดหาแหล่งดินเพ่ือการ 188



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ปรับพ้ืนท่ี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการออกแบบรายละเอียดของการปรับพ้ืนท่ี

เพ่ือการฟ้ืนฟู ซ่ึงได้ก าหนดแผนงานจะด าเนินการในระหว่างวันท่ี 15 มิย.– 

14 กค.60 ส าหรับการด าเนินงานศึกษาส ารวจพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่

และเก็บตัวอย่างน้ าจากชุมชนเหมือง เพ่ือการก าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 4 คร้ัง ประกอบด้วยพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และตรัง

รวมจ านวน 35 พ้ืนท่ี ส าหรับการติดตามดูแลรักษากล้าไม้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ี

ท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จังหวัดราชบุรี น้ัน เดือนพฤษภาคม 2560 ได้

ด าเนินการไปแล้ว 2 คร้ัง ระหว่างวันท่ี 4 – 5 พค. 60 และ 15–16 พค.60

ผลผลิต : พ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือให้มีความปลอดภัย

และมีสภาพธรรมชาติท่ีกลมกลืนกับพ้ืนท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์

พ้ืนท่ีได้  จ านวน 2 พ้ืนท่ี 

ผลลัพธ์ :

 - การประกอบการเหมืองแร่มีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 พ้ืนท่ี

11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุก ร้อยละ 100 ร้อยละ 73.13 73.13 4,752,000      4,686,040       3,193,550        68.15

ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

   11.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 1,320,000       1,320,000        1,295,020.38     98.11 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ในการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม 1. ออกภาคสนามเพ่ือติดตามให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ท่ีถ่ายโอนของ อปท. จ านวน 7 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน สุโขทัย ตาก 

ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2559

2. ออกภาคสนามเพ่ือติดตามให้ค าแนะน าเครือข่ายภาคประชาชน

ซ่ึงได้จัดต้ังไว้แล้ว จ านวน 13 เครือข่ายในเขตจังหวัดน่าน อุดรดิตถ์ สุโขทัย 

ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2559

3. ด าเนินการประสานวิทยากร โรงแรม ฝ.พร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการจัดการอบรม เร่ืองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารกิจการท่ีมี 189



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

4. ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติจัดอบรมและหนังสือเชิญวิทยากรเร่ือง

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรดิตถ์ ในวันพุธท่ี 22 มีนาคม 2560

5. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารภาคสนามเพ่ือกระตุ้นการท างานของ

เครือข่ายภาคประชาชน และภารกิจท่ีถ่ายโอนของ อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน 

อุตรดิตถ์ สุโขทัย และนครสวรรค์


6. ด าเนินการกระตุ้นการท างานของเครือข่ายภาคประชาชน ในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน 

ต าบลหนองกระโดน (1) ต าบลหนองกระโดน (2) ต าบลเขาชายธง 

ต าบลสุขส าราญ และเทศบาลเมืองตาคลี

7. จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือน าไปใช้ในราชการกระตุ้นการท างานของ อปท.

และเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี

ระหว่างวันท่ี 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60

   11.2 การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,232,000       1,232,000        1,230,709.00     99.90 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของอุตสาหกรรม  - จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของ

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ผู้ประกอบการท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ณ ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ .สระบุรี

- จัดฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีการท าเหมืองแร่

ระหว่างวันท่ี 19-21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองค า ช้ัน 2 กพร.

 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 57 คน

- จัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือฯ

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

วังดัง จังหวัดกาญจนบุรี

   11.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.00 91.00 880,000         880,000          667,821.00       75.89 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหมืองใต้ดิน 1. ประสานราชการกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และเก็บข้อมูล 190



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

การเฝ้าระวังผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี เม่ือวันท่ี 30 ตค.- 2 พย.59 โดย

สร้างองค์ความรู้ให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการเหมืองใต้ดิน จ านวน 3 คร้ัง

3. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชใต้ดิน

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา

4. เข้าร่วมประชุมช้ีแจงดครงการส ารวจแร่โพแทช ของบริษัท ไชน่าหมิงต๋า 

โปแตช คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)จ ากัด จังหวัดสกลนคร

5. ลงพ้ืนท่ีตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินและ

ติดตามความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท อาเซียนโปแตช

ชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จ ากัด

6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการเจาะ 

ส ารวจแร่โพแทช อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

7. วันท่ี 24-30 เมษายน 2560 เดินทางไปราชการท่ีจังหวัดขอนแก่น

 และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพยากรธรณีในการ

เข้าศึกษาแท่งตัวอย่างแร่โพแทชและเกลือหินและท าการบ ารุงรักษาตัวอย่าง

แร่ ณ โรงเก็บตัวอย่างแท่งหินแร่ จังหวัดขอนแก่น

8. วันท่ี 1-5 พฤษภาคม 2560 ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนครและจังหวัด

ใกล้เคียงเพ่ือติดตามการเจาะส ารวจแร่โพแทชของบริษัท ไชน่า

หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

9. วันท่ี 26 - 30 มิถุนายน 2560 เดินทางไปราชการท่ีจังหวัดนครราชสีมา

และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการเก็บข้อมูล

เปรียบเทียบและอุโมงค์เหมืองใต้ดินของบริษัท ไทยคาลิ จ ากัด

   11.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 1.51 1.51.00 1,320,000       1,254,040        - - ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคม  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า TOR
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ร้อยละ 100 ร้อยละ 77.50 77.50 14,520,000    14,520,000     11,179,000      76.99

เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของ

ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

  12.1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 82.50 83 5,000,000       5,000,000        3,000,000         60.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ของเสียเป็นแหล่งทรัพย่ากรทดแทน และการพัฒนาเมือง 1. จัดหาท่ีปรึกษาและลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดชลบุรี) การคัดเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

จ านวน 1 แห่ง

2. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้นแล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด ขณะน้ีอยู่

ในระหว่างคัดเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุรี จ านวน 1 แห่ง

3. ขณะน้ีอยู่ในระหว่างส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะ

หรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง ท่ีได้รับการคัดเลือก

4. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1

5. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2 แล้วเสร็จตามแผนท่ี

ก าหนด ขณะน้ีอยู่ในระหว่างส ารวจ ศึกษา รวบรวมและจัดท าองค์ความรู้

และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก

  12.2 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 82.50 82.50 5,000,000       5,000,000        4,250,000         85.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

ของเสียเป็นแหล่งทรัพย่ากรทดแทน และการพัฒนาเมือง 1. ลงนามในสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 2. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 แล้วเสร็จตามแผนท่ี

ก าหนด และส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะ หรือ

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ท่ีได้รับการคัดเลือก

3. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2 แล้วเสร็จตามแผนท่ี

ก าหนด และส ารวจ ศึกษา รวบรวมและจัดท าองค์ความรู้และเทคโนโลยี

รีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก 192



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   12.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 45.00 3,940,000       3,940,000        3,349,000.00     85.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

และประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 1. ลงนามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง

2. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้นแล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนดและส ารวจ

ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือน าขยะหรือวัสดุ

เหลือใช้และของเสียรวมถึงผลพลอยได้หรือ By-product จากกระบวนการ

ผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

3. ท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 แล้วเสร็จ ตามแผนท่ี

ก าหนด และศึกษา ทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับ

ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale)

4. ท่ีปรึกษาอยู่ในระหว่างจัดท าข้อมูลรายละเอียดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีได้รับการคัดเลือก

   12.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 580,000         580,000          580,000           100.00 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

1. ได้ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกของเสียเป้าหมาย ได้แก่

ขยะหรือของเสียหรือผลพลอยได้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีมีโลหะ

เป็นส่วนประกอบ จ านวน 1 ชนิด

2. ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายท่ีได้รับ

การคัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale)

3. ศึกษา ทดลอง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายในระดับ

ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็น

วัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

รีไซเคิลท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ

4. การเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสีย

เป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่

ผู้ประกอบการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

13. โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.00 97.00 8,800,000      8,800,000       4,797,994        54.52

การเหมืองแร่เชิงพ้ืนท่ี

  13.1 โครงการศึกษาเตรียมความในการจัดท าแผนปฏิบัติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.00 98.00 2,200,000       2,200,000        1,772,994.00     80.59 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

การระดับชาติเพ่ือลดปรอทจากการท าเหมืองแร่ทองค า 1. ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าและตะกอนดินในระหว่าง

พ้ืนบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตาม วันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2560

อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 2. คณะกรรมการตรวจรับงานได้ด าเนินการตรวจรับงานจ้าง งวดท่ี 2

(รายงานเบ้ืองต้น) แล้วในวันท่ี 3 มีนาคม 2560

3. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือหารือกับผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลในการด าเนินโครงการ

และวางแผนการเก็บตัวอย่างเลือกและปัสสาวะในตัวอย่าง ประชาชน

กลุ่มเส่ียงท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสปรอท

   13.2 การแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า ร้อยละ 100 ร้อยละ 96.00 96.00 6,600,000       6,600,000        3,025,000.00     45.83 ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี

แม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1. จัดจ้างท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการ

2. กลุ่มงานพัสดุอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท ารายงานผลการพิจารณา

และขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการฯ เสนอต่อ อพร.ผ่าน 

ผอ.สกม.ต่อไป

3. กพร. ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือเป็นท่ีปรึกษา ณ กลุ่มงานพัสดุ

สบก. แล้ว เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2560 ตามสัญญาเลขท่ี 46/2560

ลงนามวันท่ี 6 มกราคม 2560

4. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการจัดประชุม เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินการ

ในพ้ืนท่ี  3 ต าบล ได้แก่ แม่ตาว แม่กุและพระธาตุผาแดง

5. การจัดท ารายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

194



ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอุตสาหกรรม 2 2 (15) 1 1.1 30,000,000   25,810,000   18,510,500        71.72   

   อ้อยและน ้าตาลทราย

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐ 2 2 (15) 1 1.1 626,700        626,700        593,999            94.78   

   ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อย 2 2 (15) 1 1.1 450,000,000  450,000,000  450,000,000      100.00 

   ขั นต้นและขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน ้าตาลทราย 2 2 (15) 1 1.1 8,000,000     7,517,844     6,204,275         82.53   

5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 2 2 (15) 1 1.1 1,207,700     1,207,700     1,207,700         100.00 

   น ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับการให้บริการ

   สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย 2 2 (10) 1 1.1 54,000,000   51,020,000   43,007,000        84.29   

7. โครงการวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธ์ุอ้อย 2 2 (10) 1 1.1 150,000,000  142,500,000  119,700,000      84.00   

8. โครงการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 2 2 (10) 1 1.1 6,000,000     5,700,000     5,700,000         100.00 

   จากอ้อยและน ้าตาลทราย

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยของประเทศไทย 2 2 (10) 1 1.1 15,000,000   15,000,000   14,558,932        97.06   

10 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช : อ้อย (อันเน่ืองมา 2 2 (10) 1 1.1 4,400,000     4,400,000     3,755,704         85.36   

    จากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) และ

    การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพอ้อย

รวมท้ังส้ิน 719,234,400 703,782,244 663,238,110     94.24

งบประมาณ (บาท)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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หน่วยงาน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 30,000,000    25,810,000    18,510,500   72         

   ส่ือสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 



 





   1.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรอุตสำหกรรมอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 6,000,000       2,850,000      2,850,000     100        ผลการด าเนินงาน

และน ้ำตำลทรำย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ด้ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย รวมทั ง

จัดหำและติดตั งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นศูนย์กลำงระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้ว และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย

 ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560

   1.2) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบออกใบอนุญำต ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 5,000,000       4,750,000      3,800,000     80         ผลการด าเนินงาน

ส่งออกน ้ำตำลทรำยเพ่ือรองรับให้บริกำรผ่ำน National  ด้ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำนรำยงำนกำรผลิต ขนย้ำย และจ้ำหน่ำย

Single Window (NSW) ทั งระบบ น ้ำตำลทรำยของผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลทรำยในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เข้ำสู่ระบบงำนท่ีมีกำรเช่ือมโยงกับระบบออกใบอนุญำตส่งออกน ้ำตำลทรำยผ่ำน 

National Single Window (NSW) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำงควำมสะดวกรวดเร็ว

ลดขั นตอนในกำรจัดเตรียมและส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในกำรย่ืนขอรับ

ใบอนุญำตส่งออกน ้ำตำลทรำย ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้ว และอยู่ใน

ระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   1.3) โครงกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลกำรผลิตอ้อยและ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 50 4,000,000       3,800,000      1,900,000     50         ผลการด าเนินงาน

น ้ำตำลทรำย เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ดัชนีประสิทธิภำพ  ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 แล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดท่ี 3 

กำรผลิตอุตสำหกรรมน ้ำตำลทรำย ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 2560 ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูล

เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ดัชนีประสิทธิภำพกำรผลิตอุตสำหกรรมน ้ำตำลทรำย

(Efficiency index of sugar industries database:EISID) และดัชนีประสิทธิภำพ

กำรผลิตอุตสำหกรรมน ้ำตำลทรำยของประเทศไทย(Efficiency index of sugar 

industries database: EISID) 

   1.4) โครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศในกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 4,000,000       3,960,000      3,168,000     80         ผลการด าเนินงาน

ประเมินควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรบริหำร  ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้ว และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย

จัดกำรพื นท่ีปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560 ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำแนวทำงในกำรบริหำร

จัดกำรพื นท่ีปลูกอ้อย (Zoning) และแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศใน

กำรประเมินควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีปลูกอ้อย 

(Zoning) ของไทย 

   1.5) โครงกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 5,500,000       5,225,000      2,612,500     50         ผลการด าเนินงาน

จัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001  ด้ำเนินกำรจัดท้ำแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ เพ่ือ

ระยะท่ี 2 บริหำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001 ของอุตสำหกรรมอ้อยและ

น ้ำตำลทรำย และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำน

สำกล ISO 5000 ให้รองรับตำมดัชนีชี วัดผลงำนหรือควำมส้ำเร็จของงำน (KPI) 

จ้ำนวน 1 ระบบ ในรอบ 12 เดือน อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจรับงำน และเบิกจ่ำยเงิน

งวดท่ี 3 ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560

   1.6) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 5,500,000       5,225,000      4,180,000     80         ผลการด าเนินงาน

เพ่ือกระบวนกำรผลิตเชิงนิเวศน์และเพ่ิมศักยภำพ  ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดท้ำฉลำกคำร์บอนในกำรรองรับ

ในกำรแข่งขัน (Green Productivity) ตำมมำตรกำร มำตรฐำนสำกล ISO 14067 ให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรในมุมมองของผู้บริหำร 

สำกล ISO 14067 และผู้ให้ค้ำปรึกษำในกำรจัดท้ำฉลำกคำร์บอน จ้ำนวน 1 ระบบ และจัดท้ำแนวทำง

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมำตรฐำน ISO 14067 เพ่ือมุ่งสู่

อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้ว 

และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560
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2. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 626,700        626,700        593,999       94.78     ผลการด าเนินงาน

ภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ด้ำเนินกำรส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ (ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ)

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ยกระดับ/ปรับปรุงกระบวนงำนหลัก

(Core Function) ให้มีควำมโปร่งใส พร้อมตรวจสอบตรวจประเมินคุณธรรม 

และควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนฯเสริมสร้ำง

ระบบแจ้งเบำะแสเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในส้ำนักงำนฯ และสร้ำงเครือข่ำย

และประชำสัมพันธ์ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน

ในรอบ 12 เดือน ได้ด้ำเนินกำร ดังนี 

1. กำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เม่ือวันท่ี 31 มีค. - 1 เมย. 2560

ณ โรงแรมลองบีช จ.เพชรบุรี โดยมีบุคลำกรตำมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมจ้ำนวน 80 รำย 

งบประมำณ 235,130 บำท 

2. โครงกำรสัมมนำเร่ืองกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สอน. 

เม่ือวันท่ี 2-3 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปำ จ.ชลบุรี 

โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน.ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 145 รำย งบประมำณท่ีใช้433,000บำท

(โดยเบิกจ่ำยจำกงบกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรฯ จ้ำนวน 72,631 บำท และเบิกจ่ำยจำก

งบป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ จ้ำนวน 358,869 บำท )

3. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 450,000,000   450,000,000  450,000,000 100       ผลการด าเนินงาน

เพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยข้ันต้นและข้ันสุดท้าย  - ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 ม.ค. 51 มีมติเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน

ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ชดเชยส่วนต่ำงรำคำอ้อยขั นต้นและขั นสุดท้ำยฤดูกำรผลิตปี 2549/2550

จ้ำนวน 5,277,477 ล้ำนบำท โดยให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้พิจำรณำ

ด้ำเนินกำรจัดหำเงินกู้ดังกล่ำวให้กับกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยไปก่อนแล้ว

ตั งงบประมำณให้ อก. ปีละ 450 ล้ำนบำท เป็นเวลำ 11 ปี และช้ำระส่วน

ท่ีเหลือในปีท่ี 12  โดยเร่ิมตั งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2552 ในรอบ 12 เดือน 

เบิกจ่ำยตำมใบแจ้งหนี จำก ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว
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4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน้ าตาลทราย 8,000,000      7,517,844      6,204,275    82.53     

   4.1) โครงกำรจัดท้ำแผ่นแม่บทกำรพัฒนำศูนย์กลำง ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 85 4,000,000       3,800,000      3,230,000     85.00     ผลการด าเนินงาน

อุตสำหกรรมชีวภำพ (Bio- Hub) จำกอ้อยและ  -  ด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนแม่บทกำรพัฒนำศูนย์กลำงอุตสำหกรรมชีวภำพ (Bio Hub)

น ้ำตำลทรำย จำกอ้อยและผลิตภัณฑ์จำกอ้อยจ้ำนวน 1 แผน ในรอบ 12 เดือนเบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้ว

และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560

   4.2) โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและโปรแกรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 4,000,000       3,717,844      2,974,275     80.00     ผลการด าเนินงาน

กำรทดสอบควำมช้ำนำญของห้องปฏิบัติกำรให้เป็น  -ด้ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพอ้อย น ้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์

มำตรฐำนสำกล ต่อเน่ืองของส้ำนักงำนฯ ให้มีควำมพร้อมย่ืนขอกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์

คุณภำพมำตรฐำนสำกลISO/IEC 17025ละกำรย่ืนขอกำรรับรองควำมสำมำรถ

ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช้ำนำญของห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนสำกล

ISO/IEC 17043 ในรอบ 12 เดือน อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจรับงำนและ

 เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 3 ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2560

5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 1,207,700      1,207,700      1,207,700    100       ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง   ก้ำหนดหลักสูตร/ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรให้เหมำะสมตำมหน้ำท่ี

เพ่ือยกระดับการให้บริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควำมรับผิดชอบและสมรรถนะของบุคลำกร 

  ในรอบ 12 เดือน ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในระบบอุตสำหกรรมอ้อยและ

น ้ำตำลทรำย โดยจัดฝึกอบรมสัมมนำตำมหลักสูตร ดังนี 

1. กำรปฏิรูปแรงงำนอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยสู่ประเทศไทย 4.0 เม่ือวันท่ี 

21 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. 

กลุ่มโรงงำนน ้ำตำล กลุ่มเกษตรกรชำวไร่อ้อย เข้ำร่วม จ้ำนวน 150 รำย 

งบประมำณท่ีใช้ 99,300 บำท

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจประเมินองค์กรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ (PMQA) ระดับพื นฐำน ฉบับท่ี 2 ประจ้ำปี 2560 หลักสูตรท่ี 2 เร่ือง

กำรตรวจประเมินผลกำรด้ำเนินงำนพร้อมเอกสำรตำมเกณฑ์ PMQA รำยหมวด

เม่ือวันท่ี 18-20 มกรำคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. 

ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วม จ้ำนวน 30 รำย งบประมำณท่ีใช้ 78,970 บำท
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3. กำรสัมมนำเชิงวิชำกำร "กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำง

ส่วนรำชกำรและกำรประชุมสำมัญประจ้ำปี 2559" ณ จ.บุรีรัมย์ เม่ือวันท่ี 17-19 

มีนำคม 2560 งบประมำณท่ีใช้ 24,605 บำท

4. โครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจประเมินองค์กำรตำมเกณฑ์

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เม่ือวันท่ี 23 มีนำคม 2560 

งบประมำณท่ีใช้ 8,910 บำท

5. กำรดับเพลิงขั นต้น และหลักสูตรกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุม สอน. ชั น 1 โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. 

6. กำรสัมมนำโครงกำรสำธิตกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกอ้อยด้วยกำรใช้เอนไซม์ใน

ประเทศไทยและศึกษำดูงำน เม่ือวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมอิเอมเมอรัลด์ 

รัชดำ กรุงเทพฯ และศึกษำดูงำน ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จ้ำกัด อ.วังม่วง 

จ.สระบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. ชำวไร่อ้อย ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลทรำย 

ภำครำชกำร และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วม จ้ำนวน 200 รำย งบประมำณท่ีใช้ 193,100 บำท

7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วย ธรรมะ-ธรรมดำ ธรรมสัญจร ไหว้พระฟังธรรม

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนำยน 2560 ณ จ.ฉะเชิงเทรำ และ จ.ชลบุรี 

8. กำรพัฒนำทักษะภำวะผู้น้ำ (Leadership) และกำรท้ำงำนเป็นทีม (Team Boilding)

เม่ือวันท่ี 13-14 มิถุนำยน 2560  ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอ้ำ จ.เพชรบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี 

สอน. ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วม จ้ำนวน 50 รำย 

9. กำรพัฒนำทักษะกำรจัดท้ำคู่มือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) 

เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำรด้ำเนินงำน เม่ือวันท่ี 22-23 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมไมด้ำ 

หัวหิน จ.เพชรบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 42 รำย 

10. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "เทคนิคกำรติดตำมประสิทธิภำพและประสิทธิผล

กำรด้ำเนินงำนด้วย Key Performance Indicators" เม่ือวันท่ี 19-20 มิถุนำยน2560 

ณ โรงแรมรอยัล พลำ คลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปำ จ.ระยอง โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. 

ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 20 รำย 

11. โครงกำรอบรม "หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

ในกำรท้ำงำน" เม่ือวันท่ี 10-11 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ้ำ บีช
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ.เพชรบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 35 รำย

12. โครงกำรอบรม"หลักสูตรเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์งำนบริกำรอย่ำงเหนือควำมคำดหวัง"

 เม่ือวันท่ี 18-19 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

จ.กำญจนบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 35 รำย 

13. โครงกำรสัมมนำเร่ืองกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สอน.

เม่ือวันท่ี 2-3 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปำ จ.ชลบุรี

โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สอน. ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมจ้ำนวน 145 รำย 

14. โครงกำรอบรมจิตภำวนำ Formart จิต อำรมณ์ ธรรมะ-ธรรมดำ ธรรมสัญจร 

ไหว้พระฟังธรรม เม่ือวันท่ี 1-3 กันยำยน 2560 ณ วัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก 
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หน่วยงาน : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพื นฐำน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.10 พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

6. โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ       54,000,000     51,020,000    43,007,000 84.29     

การผลิตด้านอ้อย

   6.1) โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำด้ำนอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 27,000,000       25,650,000    25,650,000    100        ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  - ด้ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนอ้อยและ

เคร่ืองจักรกลเกษตรให้กับเกษตรกรชำวไร่อ้อยจ้ำนวน 8 เร่ือง ได้แก่

(1) กำรทดสอบและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยพันธ์ุใหม่ท่ีเหมำะสมกับแต่ละชนิดดินในทั ง 4 ภำค 

(2) ศึกษำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเชื อสำเหตุโรคใบขำวส้ำหรับใช้ก้ำหนดแนวทำง

ในกำรป้องกันก้ำจัด

(3) พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดินและพืชของศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและ

น ้ำตำลทรำยภำคท่ี 4 ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ดินและพืชได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ น

(4) กำรประยุกต์ใช้กำรตรวจวัดทำงสรีรวิทยำเพ่ือสนับสนุนกำรทดสอบและคัดเลือก

พันธ์ุอ้อยทนแล้ง

(5) กำรประยุกต์ใช้แบบจ้ำลองกำรเจริญเติบโตพืช DSSAT ท้ำนำยผลผลิตอ้อย

ในสภำพต่ำงๆ

(6) กำรประยุกต์ใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรในกำรก้ำจัดวัชพืชในระบบ

กำรปลูกอ้อยข้ำมแล้ง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

(7) กำรศึกษำกำรดูดใช้ธำตุอำหำรหลักในอ้อยท่ีปลูกในดินทรำยและร่วนเหนียวในเขต

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือน้ำไปประยุกต์ใช้แบบจ้ำลอง WaNulCAS

(8) กำรพัฒนำโปรแกรมผู้เช่ียวชำญส้ำหรับบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรรถแทรกเตอร์

และอุปกรณ์ และกำรให้บริกำรรถตัดอ้อยขนำดเล็ก เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิตอ้อยในพื นท่ี

ปลูกอ้อยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกำรด้ำเนินงำนโครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้

ด้ำนต่ำงๆ นี จะสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรในทุกสภำพพื นท่ี

พร้อมๆ กับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของเกษตรกรในกำรลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย และ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนอ้อย เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรสู่ชำวไร่อ้อย พร้อมทั งกำรสร้ำง

กลุ่มและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และส่งเสริมกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำร 

   6.2) โครงกำรวินิจฉัยโรคระบำดของอ้อยด้วยระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 12,000,000       11,400,000    5,700,000      50.00      ผลการด าเนินงาน

คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะท่ี 3  - ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบระบบวินิจฉัยและพยำกรณ์แนวโน้มทิศทำงกำรแพร่ระบำดของ

โรคอ้อยต่อเน่ืองในระยะท่ี 3 โดยเกษตรกรชำวไร่อ้อยสำมำรถวินิจฉัยโรคอ้อยด้วยตนเอง

ผ่ำนทำงระบบซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบพกพำและหำทำงป้องกัน และแก้ไข

กำรระบำดของโรคได้อย่ำงถูกต้องและทันกำรณ์ จ้ำนวน 13 โรค ในรอบ 12 เดือน

อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจรับงำน และเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 3 ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จ เดือน ตค.60

   6.3) โครงกำรสร้ำงอัจฉริยะภำพของนักวิจัยด้ำนอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,000,000         1,900,000      1,900,000      100        ผลการด าเนินงาน

และน ้ำตำลทรำย  - ด้ำเนินกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกรของ สอน. ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรวิจัย รวมทั ง ก้ำกับ

ดูแลอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยของประเทศให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

สมรรถนะในกำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุอ้อย จ้ำนวน 10 รำย ทั งด้วยวิธีกำรแบบมำตรฐำน

(Conventional method)และกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุล (molecular marker)

ในกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อย กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรบันทึกข้อมูลงำนทดลอง กำรวิเครำะห์

ผลทำงสถิติ กำรแปลผล กำรเขียนรำยงำนผลกำรทดลอง และวิธีกำรประเมินผล ผลิตอ้อย 

รวมทั ง พัฒนำบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนด้ำนน ้ำตำลทรำย จ้ำนวน 10 รำย ให้มีควำมรู้เก่ียวกับ

เคมีของน ้ำตำลทรำย ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรทำงเคมี กระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย

ในทุกขั นตอนกำรผลิต รวมทั งระบบควบคุมคุณภำพกำรผลิตและกำรตรวจวัดคุณภำพอ้อย

เพ่ือก้ำหนดรำคำรับซื ออ้อยจำกชำวไร่อ้อย
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   6.4)โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำแบบบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 10,000,000       9,500,000      9,500,000      100        ผลการด าเนินงาน

ผลผลิตอ้อยและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีสถำนีสูบน ้ำ   ด้ำเนินกำรจัดท้ำพื นท่ีปลูกอ้อยต้นแบบประชำรัฐ ออกแบบสถำนีสูบน ้ำ ด้วยระบบพลังงำน

พลังงำนทดแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทดแทนในกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยท่ียังยืน ณ ต้ำบลดอนมนต์ อ้ำเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ จ้ำนวน 1 แห่ง 

   6.5)  โครงกำรสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 10 10 3,000,000         2,570,000      257,000        10          ผลการด าเนินงาน

อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย   ด้ำเนินกำรจัดจ้ำงเดือนกรกฎำคม 2560 โดยในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 แล้ว

และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดท่ี 2  ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนกุมภำพันธ์ 2561

ได้ด้ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมอ้อยและ

น ้ำตำลทรำย เพ่ือส่งเสริมให้ชำวไร่อ้อย โรงงำนน ้ำตำล ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของ สอน.และ

ประชำชนผู้สนใจท่ัวไป เกิดจิตส้ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีกับอุตสำหกรรม

อ้อยและน ้ำตำลทรำย และมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคม

7. โครงการวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธ์ุอ้อย      150,000,000 142500000 119700000 84.00     

   7.1) โครงกำรพัฒนำเพ่ือปรับโครงสร้ำงกำรปรับปรุง ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80 120,000,000      114,000,000   91,200,000    80          ผลการด าเนินงาน

พันธ์ุอ้อยและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรผลิตอ้อย  - ในรอบ 12 เดือน เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 3 แล้ว และอยู่ในระหว่ำงกำรด้ำเนินงำนงวดสุดท้ำย 

อย่ำงครบวงจร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 2560 ได้ด้ำเนินกำรวิจัยพัฒนำและเช่ือมโยงระบบ

โครงสร้ำงพื นฐำนเพ่ือกำรปรับปรุงพันธ์ุทั งระบบพร้อมขยำยผลบทบำทภำระหน้ำท่ีของ

ศูนย์กลำงกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding 

Center; TSBC) ให้เป็นศูนย์กลำงกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยกำรคัดเลือกพันธ์ุอ้อย 

เพ่ือลดรอบเวลำและขั นตอนกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบฐำนข้อมูลของ

กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยไทย กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อย และด้ำนกำร

คัดเลือกพันธ์ุอ้อย กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อย โดยกำรจับคู่ผสมพันธ์ุให้ได้ต้นกล้ำอ้อยด้วยเทคนิค

และวิธีกำรท่ีทันสมัยพัฒนำแหล่งพันธุกรรมอ้อยระดับโลก (International Sugarcane

Germplasm Bank)พัฒนำห้องปฏิบัติกำรเพ่ือด้ำเนินงำนด้ำน DNA Finger Print ของอ้อย

เพ่ือพัฒนำเทคนิคกำรผลิตสำยพันธ์ุอ้อยพันธ์ุดีสำยพันธ์ุใหม่ท่ีบริสุทธ์ิ ด้วยเทคนิคขั นสูง 

เพ่ือให้ได้สำยพันธ์ุใหม่ท่ีบริสุทธ์ิเหมำะสมแก่เขตกำรปลูกอ้อยแต่ละเขตทั ง 4 ภูมิภำค จ้ำนวน

1.8 ล้ำนต้นกล้ำ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตพันธ์ุอ้อยทั ง 4 ภูมิภำค จ้ำนวน 90 รำย 204
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   7.2) โครงกำรพัฒนำศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 30,000,000       28,500,000    28,500,000    100        ผลการด าเนินงาน

และน ้ำตำลทรำยสู่กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อย  - ด้ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยทั ง 4 ศูนย์

และน ้ำตำลทรำย ให้พร้อมสู่กำรเป็นศูนย์แห่งกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย โดยกำร

เช่ือมโยงระบบโครงสร้ำงพื นฐำน พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและอุปกรณ์ และสำรสนเทศ 

ทั ง 4 ภูมิภำค และส่วนกลำง โดย ศอภ.1 จ.กำญจนบุรี พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำน

และสำรสนเทศกำรวิจัยด้ำนพันธ์ุอ้อย ศอภ.2 จ.ก้ำแพงเพชร ด้ำนกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำร

เกษตรและกำรบริหำรจัดกำรผลิตอ้อย ศอภ.3 จ.ชลบุรี กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำร

ด้ำนโรคและแมลงศัตรูอ้อย ศอภ.4 จ.อุดรธำนี กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรด้ำนดิน

ปุ๋ย และน ้ำ และส่วนกลำงด้ำเนินกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศช่วยในกำรตัดสินใจ

และเช่ือมโยงระบบโครงสร้ำงพื นฐำน คลังข้อมูล และระบบ E-office

8. โครงการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 6,000,000        5,700,000     5,700,000     100       ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากอ้อย และน้ าตาลทราย  - ด้ำเนินกำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตและต้นแบบของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ในกำรผลิต

   - กำรศึกษำวิจัยกำรผลิตถ่ำนกัมมันต์จำกชำนอ้อย ถ่ำนกัมมันต์ท่ีมีประสิทธิภำพจำกชำนอ้อย ท่ีสำมำรถน้ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันอุตสำหกรรมอ้อยและ เพ่ือใช้ภำยในประเทศ และลดกำรน้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

น ้ำตำลทรำย

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100       15,000,000     15,000,000    14,558,932 97.06     

ของประเทศไทย

   9.1)  กำรส่งเสริมกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินเพ่ือผลผลิตอ้อย1,320 ตัวอย่ำง 2,398 ตัวอย่ำง 100 4,180,000         4,180,000      4,176,548      99.92      ผลการด าเนินงาน

โดยกำรวิเครำะห์คุณภำพของดิน  - พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดินให้เป็นศูนย์กลำงในกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดินส้ำหรับ

เกษตรกรชำวไร่อ้อย และวิเครำะห์ตัวอย่ำงดินให้กับชำวไร่อ้อย จ้ำนวน 1,320 ตัวอย่ำง 

ในรอบ 12 เดือน วิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ้ำนวน 2,398 ตัวอย่ำง

   9.2) ศูนย์กำรเรียนรู้และกลุ่มกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,200,000         2,200,000      2,041,587.95  92.80      ผลการด าเนินงาน

ด้ำนอ้อย  - กำรจัดท้ำแปลงสำธิตกำรปลูกอ้อย กำรเพำะเลี ยงและขยำยแมลงศัตรูธรรมชำติ

กำรออกเย่ียมเยียนติดตำม และให้ค้ำแนะน้ำสมำชิกของศูนย์กำรเรียนรู้

   9.3) กำรจัดท้ำต้นทุนกำรผลิตอ้อย 1,144 ตัวอย่ำง 1,239 ตัวอย่ำง 100 900,000           900,000         789,414.50    87.71      ผลการด าเนินงาน

 - กำรส้ำรวจต้นทุนกำรผลิตอ้อยในพื นท่ีปลูกอ้อยภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก 

และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำนวน  1,239  ตัวอย่ำง 205
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   9.4) กำรจัดท้ำส่ือและเอกสำรเพ่ือเผยแพร่ปี 2560 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 500,000           500,000         483,339        96.67      ผลการด าเนินงาน

 -กำรจัดท้ำแผ่นพับ ซีดี ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กับชำวไร่อ้อยในเร่ืองกำรผลิตอ้อย 

ในรอบ 12 เดือน ด้ำเนินกำรจัดท้ำเอกสำรแผ่นพับวิชำกำรด้ำนอ้อย จ้ำนวน 5 เร่ืองๆละ

13,000 ฉบับ เอกสำรด้ำนน ้ำตำล จ้ำนวน 2 เร่ืองๆละ 1,500 ฉบับ เอกสำรประกอบ

กำรสัมมนำเกษตรกรชำวไร่อ้อยสมำชิกกลุ่มกำรเรียนรู้ จ้ำนวน 500 เล่ม หนังสือคู่มือ

กำรจัดกำรไร่อ้อยอย่ำงย่ังยืน จ้ำนวน 1,200 เล่ม หนังสือคู่มือพันธ์ุอ้อยในประเทศไทย 

จ้ำนวน 1,500 เล่ม และเอกสำรเผยแพร่วิชำกำรด้ำนน ้ำตำลทรำยต่อเน่ือง จ้ำนวน 500 เล่ม

พร้อมข้อมูลต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี จ้ำนวน 50 แผ่น 

   9.5) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อย 1,000 รำย 1,270 รำย 100 500,000           500,000         351,498        70.30      ผลการด าเนินงาน

ปี 2560   กำรอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อยให้กับชำวไร่อ้อยทั ง 4 ภูมิภำค 10 ครั ง

จ้ำนวน 1,000 รำย ในรอบ 12 เดือน จัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อยให้กับ

กลุ่มชำวไร่อ้อยในพื นท่ีภำคกลำง 3 ครั ง จ้ำนวนชำวไร่อ้อยท่ีเข้ำรับกำรอบรม 323 รำย 

จัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับชำวไร่อ้อยในพื นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั ง จ้ำนวน

ชำวไร่อ้อยท่ีเข้ำรับกำรอบรม 410 รำย จัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับชำวไร่อ้อยในพื นท่ี

ภำคตะวันออก 1 ครั ง จ้ำนวนชำวไร่อ้อยท่ีเข้ำรับกำรอบรม 114 รำย และจัดอบรม

ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับชำวไร่อ้อยในพื นท่ีภำคเหนือ 3 ครั ง มีชำวไร่อ้อยเข้ำรับกำรอบรม 

423 รำย รวมทั งสิ น 10 ครั ง มีชำวไร่อ้อยเข้ำรับกำรอบรม จ้ำนวน 1,270 รำย

   9.6) กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,000,000         2,000,000      1,997,720.82  99.89      ผลการด าเนินงาน

กำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำตำลมำตรฐำน ISO/IEC 17025   กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ ของ ศอภ.1 และ ศอภ.4 ให้เตรียมควำมพร้อมจะย่ืนขอ

ขยำยขอบข่ำยกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC17025 รำยกำรวิเครำะห์ค่ำสีน ้ำตำล ICUMSA 

GS9/1/2/3-8 และ ศอภ.2 และ ศอภ.3 ให้เตรียมควำมพร้อมจะย่ืนขอขยำยขอบข่ำยกำร

รับรองมำตรฐำนISO/IEC17025 รำยกำรวิเครำะห์กำกน ้ำตำลสุดท้ำย วิธี Total Reducing 

Sugar as Invert (TSAI) ICUMSA GS4/3-7 รวมทั ง จัดอบรมให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำท่ี

ของ สอน. เร่ืองกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำตำลทรำยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025

   9.7) ห้องปฏิบัติกำรกลำงเพ่ือกำรทดสอบด้ำนโรค 1,000 ตัวอย่ำง 1,109 ตัวอย่ำง 100 1,600,000         1,600,000      1,599,617.77  99.98      ผลการด าเนินงาน

และแมลงศัตรูอ้อย  - กำรทดสอบด้ำนโรคและแมลงศัตรูอ้อยให้กับชำวไร่อ้อย จ้ำนวน 1,109 ตัวอย่ำง 
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   9.8) กำรปฏิบัติกำรวิเครำะห์กำรสะสมปริมำณน ้ำตำล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 550,000           550,000         549,356.31    99.88      ผลการด าเนินงาน

แป้ง และไฟเบอร์ ของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม  - ท้ำกำรศึกษำกำรสะสมน ้ำตำล แป้ง และไฟเบอร์ ในแต่ละระยะกำรเจริญเติบโต

ของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม และประมำณกำรช่วงอำยุท่ีเหมำะสมของอ้อยพันธ์ุส่งเสริม

ในกำรเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้คุณภำพผลผลิตสูงสุด 

   9.9) กำรพัฒนำวิธีกำรเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยเพ่ือเพ่ิม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,570,000         2,570,000      2,569,850      99.99      ผลการด าเนินงาน

ผลผลิตน ้ำตำลต่อไร่ให้สูงขึ น  - ด้ำเนินกำรพัฒนำวิธีกำรเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยให้เกษตรกรชำวไร่อ้อยสำมำรถน้ำไปใช้ได้

อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ ศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับจำกวิธีกำรเร่งกำรสุก

แก่ของอ้อยและผลกระทบท่ีอำจจะมีต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีปลูก

อยู่บริเวณใกล้เคียง และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิธีเร่งกำรสุกแก่ของอ้อยแก่เกษตรกร

ชำวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้รับทรำบและสำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้

10 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100         4,400,000      4,400,000      3,755,704 85.36     

พันธ์ุพืช : อ้อย (อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และ

การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพอ้อย

   10.1)  กำรจัดตั งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธ์ุ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,200,000         2,200,000      1,569,829.17  71.36      ผลการด าเนินงาน

พืชอ้อย (ศอภ.1)   - ด้ำเนินกำรอนุรักษ์พันธ์ุอ้อย(รวมรวบพันธ์ุอ้อย) จัดท้ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืช

เพ่ือบันทึกข้อมูลพันธุกรรมพืชของอ้อยและข้อมูลต่ำงๆ ท่ีได้ด้ำเนินกำรตำมกรอบ

กิจกรรมกำรด้ำเนินงำนของ อพ.สธ.

   10.2)  กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยลูกผสมชุด CSB ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 2,200,000         2,200,000      2,185,874.57  99.36      ผลการด าเนินงาน

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพอ้อย  -กำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุอ้อยให้เหมำะสมกับท้องถ่ินชุด CSB 08  CSB 15 ในพื นท่ี

ปลูกอ้อยท่ัวประเทศ4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก 

และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) 
 2 2 (15) 1 1.4 6,750,000     6,750,000     6,746,300     99.95    

   เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน

2. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 2 (10) 1 1.4 50,245,100   50,245,100   46,388,200   92.32    

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 2 (10) 1 1.4 17,153,000   16,153,000   16,081,300   99.56    

4. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 (10) 1 1.4 4,500,000     4,500,000     4,499,900     100      

    ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

5. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 2 (10) 1 1.4 4,594,400     4,594,400     371,000        8.08      

   เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค

6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 2 (1) 1 1.4 2,172,500     2,172,500     1,642,900     75.62    

   เคร่ืองมือแพทย์

7. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ 2 2 (1) 1 1.4 161,126,300  161,126,300  24,081,100   14.95    

8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 2 2 (1) 1 1.4 100,150,000  100,150,000  98,966,000   98.82    

9. โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน 2 2 (15) 4 4.3 3,000,000     1,000,000     984,700        98.47    

รวมท้ังส้ิน 349,691,300 346,691,300 199,761,400 57.62

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

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. โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน 98.75 6,750,000      6,750,000    6,746,300    99.95 ผลการด าเนินงาน

   (Accreditation) เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน 



 



 1. รับกำรตรวจประเมินเพ่ือกำรยอมรับร่วม (Peer evaluation) 

   1.1 พัฒนำบุคลำกรในฐำนะผู้ประเมินและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 500 คน 1,680 คน จ ำนวน 2 คร้ัง

และพัฒนำระบบกำรรับรองระบบงำนให้เป็นไป 2. ร่วมตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรองระบบงำน (หน่วยตรวจ) 

ตำมหลักเกณฑ์สำกล จ ำนวน 2 คร้ัง  2 แห่ง

    1.2 ตรวจประเมินงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 500 คร้ัง 516 คร้ัง 3. ฝึกอบรม/สัมมนำให้บุคลำกร สมอ.และผู้ประเมินคณะกรรมกำร

สำขำต่ำง ๆ องค์กร ผู้ประกอบ  กิจกำรเพ่ือพัฒนำผู้ประเมิน ให้มี

ขีดควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนสำกล จ ำนวน 1,680 คน

4. ตรวจประเมินเพ่ือกำรตรวจสอบและรับรองระบบ

จ ำนวน 516 คร้ัง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพ้ืนฐำน  R     แผนงานยุทธศาสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.10 พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

2. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 100       50,245,100      50,245,100       46,388,200 92.32 ผลการด าเนินงาน

    2.1 ก ำหนด มผช. 48 เร่ือง 55 เร่ือง 1. ก ำหนด มผช. จ ำนวน 55 เร่ือง

    2.2 ให้กำรรับรอง มผช. 4,360 ผลิตภัณฑ์ 5,082 ผลิตภัณฑ์ 2. ให้กำรรับรอง มผช. 5,082 ผลิตภัณฑ์

    2.3 ติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรอง มผช. 1,600 ผลิตภัณฑ์ 1,650 ผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจติดตำมผลผู้ได้รับกำรรับรอง 1,650 ผลิตภัณฑ์

    2.4 พัฒนำผู้ผลิตชุมชน 2,300 รำย 2,834 รำย 4. พัฒนำผู้ผลิตชุมชน จ ำนวน 2,834 รำย

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 94.21 17,153,000      16,153,000     16,081,300      99.56

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โอนเบิกแทนกัน ผลการด าเนินงาน 

    3.1 ส่งเสริมด้ำนกำรมำตรฐำนเพ่ือยกระดับบุคลำกร 1,935 คน 2,115 คน ให้ กสอ.1 1. ผู้ประกอบกำร (องค์กร) ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน

และกลุ่มผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด     จ ำนวน 24 หน่วยงำน

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน 8,584 คน

    3.2 ส่งเสริมและเผยแพร่มำตรฐำนสู่ภำคกำรศึกษำ 1,200 คน 1,984 คน

เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรมำตรฐำน    

    3.3 รณรงค์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักเช่ือม่ันและ 5,000 คน 4,485 คน

เลือกใช้สินค้ำท่ีมีเคร่ืองหมำย มอก.

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

4. โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ 100      4,500,000.0        4,500,000         4,499,900       100.00 ผลการด าเนินงาน

พอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

    4.1 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 10 หน่วยงำน/ 10หน่วยงำน/ 1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน

เพ่ือกำรพัฒนำองค์กร 100 คน 145 คน    เศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 10 หน่วยงำน

    4.2 รณรงค์เพ่ือให้ควำมรู้และมีจิตส ำนึกด้ำน 3 คร้ัง 3 คร้ัง 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเศรษฐกิจ

มำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอพียง     พอเพียง จ ำนวน 145 คน

    4.3 จ้ำงศึกษำข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 3. จัดจ้ำงท่ีปรึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำกำรเพ่ิมบทบำทไทย

กำรเพ่ิมบทบำทไทยในกำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ    ในกำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ

4. ท่ีปรึกษำส่งรำยงำนกำรศึกษำข้ันต้น (กรอบแนวคิดส ำรวจข้อมูล

    มำตรฐำน)

5. ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 2 รำยงำนผลกำรศึกษำผลข้ันกลำง (ผลกำร

   วิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของโลกท่ีมีต่อภำคอุตสำหกรรม/กำร

   วิเครำะห์ มอก.9999 ในประเด็นต่ำง ๆกำรประเมินควำมแตกต่ำง

   ของ มอก.9999 กับมำตรฐำน/เอกสำรอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน

     และส่ือส ำหรับกำรน ำเสนอ)

6. ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 3 ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (ผลกำรศึกษำข้ันต้น/

   ข้ันกลำง/ผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบและผลส ำเร็จในกำรน ำ มอก.9999

   ไปใช้จำกกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีได้เข้ำร่วมฝึกอบรมกับ สมอ./กำรถอด

   บทเรียนกำรเสนอเร่ืองต่ำง ๆ เป็นมำตรฐำน ISOจำกสถำบันมำตรฐำน

   แห่งชำติท่ีเป็นสมำชิก ISO และส่ือส ำหรับกำรน ำเสนอ)

7. ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

   และส่ือส ำหรับกำรน ำเสนอ รวมท้ังแบบฟอร์มกำรน ำเสนอ มอก.9999

   เป็นมำตรฐำน ISO  (ISO FORM 4)
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล 12 เดือน

5. โครงการก าหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรม 50 4,594,400        4,594,400       371,000          8.08         ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ 1. ท่ีปรึกษำจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำน 2 สำขำ คือ 

คุ้มครองผู้บริโภค    ผลิตภัณฑ์เหล็ก และผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้สูงอำยุและคนพิกำรและ

    1.1 จัดจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือจัดท ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ P P    องค์ประกอบของคณะผู้จัดท ำร่ำงมำตรฐำน

เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 2. อยู่ระหว่ำงท่ีปรึกษำส่งร่ำงมำตรฐำนท่ีพร้อมจะเวียนขอข้อคิดเห็นจำก

    1.2 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 1 : แผนกำรด ำเนินงำน P P    หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และรำยงำนกำรประชุมของคณะท ำงำนผู้จัดท ำ

กำรก ำหนดมำตรฐำนและองค์ประกอบของคณะผู้จัดท ำ    ร่ำงมำตรฐำน

ร่ำงมำตรฐำน   ท้ังน้ี ได้มีกำรงบประมำณผูกพันตำมสัญญำจ้ำง 3,339,100 บำท

    1.3 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 2 : ร่ำงมำตรฐำนพร้อม P

รำยงำนกำรประชุม

    1.4 ท่ีปรึกษำส่งงำนงวดท่ี 3 : สรุปพิจำรณำร่ำง P

มำตรฐำน , สรุปเปรียบเทียบแก้ไขมำตรฐำน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพ้ืนฐำน   แผนงำนยุทธศำสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

2.1 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  : 1.4 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพ 98.38 2,172,500      2,172,500      1,642,900      75.62 ผลการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน

    1.1 ฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ 10 สถำนประกอบ 12 สถำนประกอบ เคร่ืองมือแพทย์ จ ำนวน 22 หน่วยงำน

แก่สถำนประกอบกำร กำร/100 คน กำร/122 คน 2. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

    1.2 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 10 สถำนประกอบ 10 สถำนประกอบ เคร่ืองมือแพทย์ จ ำนวน 168 คน

เคร่ืองมือแพทย์ กำร/100 คน กำร/46 คน

7. โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ -                   -                  -           161,126,300   161,126,300   24,081,100    14.95 ผลการด าเนินงาน

1. จัดจ้ำงท่ีปรึกษำฯ โดยลงนำมสัญญำจ้ำง เม่ือวันท่ี 23 สิงหำคม 2559 ก ำหนด

ระยะเวลำจัดท ำแผนหลักและออกแบบโครงกำร 510 วัน  แบ่งเป็น 6 งวดงำน

ตรวจรับงำนแล้ว 4 งวดงำน

2. ลงนำมสัญญำจ้ำงปรับพ้ืนท่ี : ลงนำมสัญญำจ้ำงเม่ือวันท่ี 27 กรกฎำคม 2560 

โดยอยู่ระหว่ำงกำรปรับพ้ืนท่ี

3. กำรก่อสร้ำงสนำมทดสอบ R 117 พร้อมรำยละเอียดประกอบแบบ อยู่ระหว่ำง

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ

4. กำรควบคุมก่อสร้ำงสนำมทดสอบ R117 และกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำร

ส ำนักงำนพร้อมห้องปฏิบัติกำรและระบบสำธำรณูปโภค

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

5. กำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้องห้องปฏิบัติกำรและระบบสำธำรณูปโภค 

อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ

6. ค่ำชดเชยปลูกป่ำ จ ำนวน 53,055,200 บำท ด ำเนินกำรดังน้ี

1) ค่ำชดเชยพ้ืนท่ีสวนป่ำองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป) เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว

 จ ำนวน 39.5196 ล้ำนบำท

2) ค่ำชดเชยพ้ืนท่ีสวนป่ำกรมป่ำไม้ ในกำรด ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทน จ ำนวน

13.5656 ล้ำนบำท  แยกเป็นรำยปี รวมระยะเวลำ 10 ปี (ปีงบประมำณ

2560-2569) โดยชดเชยปีท่ี 1 แล้ว จ ำนวน 4.816422 ล้ำนบำท

8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับ -               -              100.00   100,150,000   100,150,000   98,966,000    98.82 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมศักยภาพ 1. สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จัดหำเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือใช้ใน

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ จ ำนวน 4 รำยกำร  คือ

   1.1 ชุดวัดก ำลังไฟฟ้ำและอุณหภูมิเพ่ิมของเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์

ลงนำมสัญญำวันท่ี 21 พ.ย.2559 เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว

   1.2 ชุดทดสอบค่ำควำมแม่นของอุปกรณ์วัดและส ำรองไฟฟ้ำ

ลงนำมสัญญำ 25 พ.ย.59  เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว

   1.3 ชุดทดสอบควำมทนทำนและคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของผลิตภัณฑ์

ลงนำมสัญญำ 30 ธ.ค.59  เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว

   1.4 ชุดทดสอบด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ ประกวดรำคำคร้ังท่ี1 ไม่มีผู้ย่ืน 

และประกวดรำคำคร้ังท่ี 2 ยกเลิก เน่ืองจำกบริษัทย่ืนข้อเสนอด้ำนเทคนิค

ไม่เป็นไปตำม TOR ประกวดรำคำคร้ังท่ี 3 มีผู้ย่ืนข้อเสนอ และลงนำม

สัญญำวันท่ี  13 มี.ค.60 ก ำหนดส่งมอบ 9 ก.ย.60

2. สถำบันอำหำร จัดหำเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติกำรทดสอบ จ ำนวน 

1 รำยกำร คือ ชุดกรำไฟต์ เฟอร์เนส ส ำหรับติดต้ังร่วมกับเคร่ืองอะตอมมิกแอบ

ซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ลงนำมสัญญำ 8 พ.ย.59 เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว

3. สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ จัดหำเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติกำร

ทดสอบ จ ำนวน 1 รำยกำร คือ  ชุดทดสอบคุณภำพสีย้อม ลงนำมสัญญำ

 28 ธ.ค.59 เบิกจ่ำยครบถ้วนแล้ว 214



หน่วยงาน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

2.15 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ อก.ท่ี : 4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

9. โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 85.77 3,000,000          1,000,000    984,700     98.47 ผลการด าเนินงาน

    ด้านการมาตรฐาน (โอนเงินสมทบ 1. พัฒนำข้ำรำชกำรสำยงำนหลักด้ำนกำรมำตรฐำน จ ำนวน 14 คร้ัง 

    - บุคลำกรของ สมอ.ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 309 คน 585 คน งบด ำเนินงำน 
 ผู้เข้ำร่วม 563 คน

2 ล้ำนบำท) 2. บุคลำกร สมอ. เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ศึกษำ/ดูงำน ในหลักสูตรของ อก. 

และหน่วยงำนอ่ืน ๆ 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ.
แผน/ผล  12 เดือน
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 2 2 (15) 1 1.1 19,000,000    17,290,000    17,290,000      100       

2. โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทย เพ่ือรองรับ 2 2 (15) 1 1.1 4,500,000      4,260,000      4,260,000        100       

   การเช่ือมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะท่ี 2

3. โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการผลิต 2 2 (15) 1 1.1 3,200,000      3,050,000      3,050,000        100       

    และอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

    ระหว่างประเทศ ระยะท่ี 2

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 2 2 (15) 1 1.1 6,100,000      5,750,000      5,750,000        100       

5. โครงการศึกษากลยุทธ์การเปิดเสรีด้านการลงทุนและบริการในสาขา 2 2 (15) 1 1.1  -  -  -  -

   ท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของไทย

6. โครงการบริหารการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ 2 2 (15) 1 1.2 5,500,000      5,225,000      5,225,000        100       

7. โครงการประเมินพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 3,100,000      3,100,000      3,100,000        100       

    แห่งอนาคต (Industry 4.0)

8. โครงการจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbon- 2 2 (1) 1 1.2 5,000,000      5,000,000      5,000,000        100       

    ization) เพ่ือให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า


9. โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน (Roadmap for 2 2 (1) 1 1.2 1,000,000      1,000,000      1,000,000        100       

    Organizational Sustainability Growth)

10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 3,400,000      3,400,000      3,400,000        100       

     การผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

(ยกเลิก)

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วย Automation 2 2 (1) 1 1.2 2,000,000      2,000,000      2,000,000        100       

    &Robotic ในภาคอุตสาหกรรมตามแนวอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับ

    กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 (1) 1 1.2 3,300,000      3,300,000      3,300,000        100       

13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐาน 2 2 (1) 1 1.2 39,000,000    39,000,000    39,000,000      100       

     เพ่ือเป็นครัวอาหารของโลก

14. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 2 2 (1) 1 1.2 6,700,000      6,700,000      6,700,000        100       

15. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสีเขียว 2 2 (1) 1 1.2 5,100,000      5,100,000      5,100,000        100       

     (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ

16. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2 2 (1) 1 1.2 13,300,000    13,300,000    13,300,000      100       

17. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พลาสติก) 2 2 (1) 1 1.2 3,200,000      3,200,000      3,200,000        100       

18. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ 2 2 (1) 1 1.2 8,500,000      8,500,000      8,500,000        100       

     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต

19. โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยอย่างย่ังยืนด้วยการเป็นมิตร 2 2 (1) 1 1.2 11,000,000    11,000,000    11,000,000      100       

     ต่อส่ิงแวดล้อม (Green Productivity For Sustainability Thai 

     Industry)

20. โครงการเพ่ิมผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิตอล 2 2 (1) 1 1.2 9,000,000      9,000,000      9,000,000        100       

     (Digital Networking in Manufacturing)
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

21. โครงการวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้าน 2 2 (1) 1 1.2 2,400,000      2,400,000      2,400,000        100       
     เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
     และอนาคต
22.โครงการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากร 2 2 (1) 1 1.2 3,000,000      3,000,000      3,000,000        100       
    ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Skill Certification System for 
    Automotive Industry)
23. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 2 2 (1) 1 1.2 5,500,000      5,500,000      5,500,000        100       
     และอิเล็กทรอนิกส์
24. โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม 2 2 (1) 1 1.2 5,100,000      5,100,000      5,100,000        100       
     อาหารและเกษตรแปรรูป

25. โครงการบูรณาการการบริหารจัดการแบบองค์รวมสู่เป้าหมายด้วย 2 2 (1) 1 1.2 1,000,000      1,000,000      1,000,000        100       

     การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้กับหน่วยงานในกระทรวง
     อุตสาหกรรม (Public Sector Productivity Excellence)
26. โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศอนาคตศึกษา Center of 2 2 (1) 1 1.2 12,300,000    12,300,000    12,300,000      100       
     Excellence for Foresight
27. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2 2 (1) 1 1.2 2,000,000      2,000,000      2,000,000        100       
     เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
28. โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพ่ิม (Trade in Value Added) 2 2 (15) 1 1.3 4,000,000      3,720,000      3,720,000        100       
     ของภาคอุตสาหกรรมไทย
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แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

เปรียบเทียบลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน

29. โครงการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความ 2 2 (15) 2 2.2 4,500,000      4,185,000      4,185,000        100       

     ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

30. โครงการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 2 2 (15) 2 2.2 1,920,000      1,920,000      1,560,000        81.25    

31. โครงการจัดท าและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์สภาวะ 2 2 (15) 2 2.2 3,300,000      3,069,000      3,069,000        100       

     เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม

32. โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ 2 2 (15) 2 2.2 3,280,000      3,050,400      3,050,400        100       

     โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

33. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ท่ีมี 2 2 (15) 2 2.2 5,000,000      4,650,000      4,650,000        100       

     ความพร้อมในการเช่ือมโยงจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล

     เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา Industrial Economics Center ระยะท่ี 1

34. โครงการการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 2 2 (15) 2 2.2 27,500,000    27,209,000    27,209,000      100       

35. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเล 2 2 (15) 2 2.2 4,850,000      2,667,500      2,667,500        55         

    โอเคมีจากปาล์มน้ ามัน

36. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูล 2 2 (15) 2 2.5 3,870,000      3,600,000      3,600,000        100.00   

     รถยนต์ (Eco Sticker)

รวมท้ังส้ิน 241,420,000  234,545,900  234,185,900   99.85    
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

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

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก -             -              100 19,000,000   17,290,000    17,290,000    100       ผลการด าเนินงาน

    1.1 กิจกรรมกำรจัดท ำแผน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100         3,764,500      3,764,500      3,764,500      100        - ด ำเนินกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่ออุตสำหกรรม

และมำตรกำรท่ีส ำคัญของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติก (SWOT/TOWS Matrix) พร้อมวิเครำะห์อุตสำหกรรม

เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในอนำคต - ด ำเนินกำรศึกษำพัฒนำผลิตภัณฑ์น ำร่อง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หน้ำกำกฉำยรังสี

รักษำโรคมะเร็งและเตียงฉำย X-Ray ส ำหรับทำรก

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และมำตรกำรท่ีส ำคัญ

ของกำรพัฒนำพลำสติกท่ีมีศักยภำพ รองรับควำมต้องกำรในอนำคต

- ด ำเนินกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯ

    1.2 กิจกรรมกำรจัดท ำแผน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย - - 100         1,553,500      1,553,500      1,553,500      100        - ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ประเภท ชนิด เทคโนโลยี กำรใช้และ

และมำตรกำรท่ีส ำคัญของกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์พลำสติกเพ่ือกำรเกษตรของไทยและต่ำงประเทศ 

พลำสติกชีวภำพ พร้อมก ำหนดเกณฑ์คัดเลือก Product Champion และประชุมระดมสมอง

- ด ำเนินกำรวิเครำะห์ สอบถำม และสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวำงแนวทำง

ในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้สอดรับควำมต้องกำรในอนำคต

- ด ำเนินกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลำสติก เพ่ือกำร

เกษตรท่ีสอดรับกับควำมต้องกำรในอนำคต พร้อมพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรค้ำ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตพลำสติกเพ่ือกำรเกษตร

ท่ีสอดรับ'กับควำมต้องกำรในอนำคตในแต่ละด้ำนของProduct Champion 

- ด ำเนินกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯ

    1.3 กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำและส่งเสริมกำร - - 100         3,203,500      3,203,500      3,203,500      100        - ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ประเภท ชนิด เทคโนโลยี

ผลิตพลำสติกเพ่ือกำรเกษตร ท่ีสอดรับกับควำมต้องกำร กำรใช้และควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์พลำสติกเพ่ือกำรเกษตรของไทย

ในอนำคตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดเกณฑ์คัดเลือก Product Champion

และประชุมระดมสมอง

- ด ำเนินกำรวิเครำะห์ สอบถำม และสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวำง

แนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้สอดรับควำมต้องกำรในอนำคต

- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

พลำสติกเพ่ือกำรเกษตรท่ีสอดรับกับควำมต้องกำรในอนำคต พร้อมพัฒนำ

เครือข่ำยทำงกำรค้ำ

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตพลำสติกเพ่ือกำรเกษตร

ท่ีสอดรับกับควำมต้องกำรในอนำคตในแต่ละด้ำนของProduct Champion 

- ด ำเนินกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯ

    1.4 กิจกรรมกำรพัฒนำเคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใช้งำน - - 100         3,134,500      3,134,500      3,134,500      100        - ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมก ำหนดเกณฑ์คัด

(User Label) ส ำหรับผลิตภัณฑ์พลำสติกไทย เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมำะสมในกำรจัดท ำเคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใช้งำน

- ด ำเนินกำรคัดเลือกประเด็นในกำรออกแบบและพัฒนำ ก ำหนดเกณฑ์

กำรทดสอบพร้อมออกแบบและจัดท ำเคร่ืองหมำยฯ

- ด ำเนินกำรขยำยผลกำรใช้งำนเคร่ืองหมำยฯ โดยกำรสัมมนำให้ควำมรู้ รวมถึง

กำรจัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรใช้งำนและวำงแผนกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้

    1.5 กิจกรรมกำรจัดท ำแผน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย - - 100         1,364,500      1,364,500      1,364,500      100         - ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลประเภท ปริมำณ และกำรบริหำร

และมำตรกำรท่ีส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรพลำสติก จัดกำรพลำสติกของไทย พร้อมเปรียบเทียบช่องว่ำงกับประเทศท่ีมีกำร

หลังกำรใช้งำนท่ีหมำะสมของประเทศไทย บริหำรจัดกำรท่ีดีในด้ำนต่ำงๆ รวมถึง ส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่ม

(Plastics Waste Management) เป้ำหมำย เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัญหำ

- ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผน ข้อเสนอแนะเชิงนยำบำยและมำตรกำรท่ีเหมำะสม

ของประเทศไทย และก ำหนดแนวทำงผลักดันให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ

- ด ำเนินกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯ 220
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    1.6 กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรม - - 100         4,269,500      4,269,500      4,269,500      100        - ด ำเนินกำรทบทวนระบบฯ ท่ีได้ด ำเนินกำร พร้อมรวบรวมข้อมูล

พลำสติกชีวภำพและสำรเติมแต่ง ด้วยระบบ พลำสติกชีวภำพและสำรเติมแต่ง รวมถึงออกแบบและก ำหนดหลักสูตร

Interactive Training - ด ำเนินกำรจัดท ำเน้ือหำหลักสูตรและกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ

- ด ำเนินกำรทดสอบและประเมินผลระบบฯ และบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมทดสอบ

และแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Interactive Training

ผลลัพธ์ :

- มีแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติกท่ีมีศักยภำพส ำหรับอนำคต

- มีมำตรกำรกำรพัฒนำท่ีส ำคัญ ๆ ของผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพไทย

- มีแนวทำงส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลำสติกเพ่ือกำรเกษตรของไทย

- มีเคร่ืองหมำยแนะน ำกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์พลำสติก และกำรบริหำร

จัดกำรพลำสติกหลังกำรใช้งำนท่ีเหมำะสมของไทย

- มีกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมพลำสติกและพลำสติกชีวภำพ

2. โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทย -             -              -         4,500,000     4,260,000     4,260,000     100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ผลผลิต :

ระยะท่ี 2 1) รำยงำนกำรศึกษำ/รำยงำนควำมคืบหน้ำ 5 ฉบับ

    2.1 รำยงำน 5 ฉบับ 5 ฉบับ 100 2) สัมมนำกลุ่มเป้ำหมำย 2 คร้ัง

    2.2 สัมมนำกลุ่มเป้ำหมำย 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 3) สัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ 1 คร้ัง

    2.3 สัมมนำเผยแพร่ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 4) จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์

    2.4 จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และ  1 คร้ัง  1 คร้ัง 100 ด้ำนวิธีกำรศึกษำวิจัยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี สศอ. 1 คร้ัง

ประสบกำรณ์ด้ำนวิธีกำรศึกษำวิจัยให้แก่ รายงานการศึกษาจ านวน 5 ฉบับ ท่ีปรึกษำฯ ได้ส่งมอบให้ สศอ.

เจ้ำหน้ำท่ี สศอ. ภำยในก ำหนดระยะเวลำ ดังน้ี

1. รายงานการศึกษาข้ันต้น ภายใน 1 เดือน ท่ีปรึกษำฯ  ได้ส่งมำ

เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2559 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ

ได้มีมติรับผลงำนฯ และเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 จ ำนวน 639,000 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 15 ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมด

2. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1  ภายใน 3 เดือน ท่ีปรึกษาฯ ได้ส่งมำ
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เม่ือวันท่ี  27 มกรำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ

ได้มีมติรับผลงำนฯ และเบิกจ่ำย เงินงวดท่ี 2 จ ำนวน 852,000 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมด

3. รายงานการศึกษาข้ันกลาง ภายใน 5 เดือน ท่ีปรึกษำฯ ได้ส่งมำ

เม่ือวันท่ี 27 มีนำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ

ได้มีมติรับผลงำนฯ และเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 3 จ ำนวน 979,800 บำท

คิดเป็นร้อยละ 23 ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมด

4. ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ภายใน 7 เดือน ท่ีปรึกษำฯ

ได้ส่งมำเม่ือวันท่ี 26 พฤษภำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

โครงกำรฯ ได้มีมติรับผลงำนฯ และเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 4 จ ำนวน 

979,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 23 ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมด

5. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ภายใน 9 เดือน ท่ีปรึกษำฯ ได้ส่งมำ

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎำคม 2560 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ

ได้มีมติรับผลงำนฯ และเบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 5 จ ำนวน 809,400 บำท

คิดเป็นร้อยละ 19 ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมดพร้อมท้ังขอเบิกเงินประกัน

ผลงำนงวดท่ี 1-5 จ ำนวน 213,000 บำทท่ีได้หักไว้

การสัมมนากลุ่มเป้าหมาย 2 คร้ัง ๆ ละ 30 คน

1. การสัมมนากลุ่มเป้าหมาย คร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7 มีนำคม 2560

ณ ห้องประชุม Broad Room 4 ช้ัน 3 ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 37 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย น ำมำเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

แผนงำน และโครงกำรของแต่ละอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

2. การสัมมนากลุ่มเป้าหมาย คร้ังท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19พฤษภำคม 2560

ณ ห้องประชุม Broad Room 4 ช้ัน 3 ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 31 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย น ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำยแผนงำน และโครงกำรของแต่ละอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 222



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ

จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องบำงกอกรัชฎำ แกรนด์บอลรูม

โรงแรมบำงกอกรัชฎำ กรุงเทพฯ  เพ่ือน ำเสนอร่ำงยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมไทย

รำยสำขำและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมำประกอบ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์

ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ภำยใต้โครงกำรฯ

การจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ด้านวิธีการศึกษาวิจัย

จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุม 602 สศอ. จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 46 คน

ผลลัพธ์ :

นโยบำย มำตรกำร และกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมเช่ือมโยง

อุตสำหกรรมกับภำคเศรษฐกิจดิจิตอลในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

3. โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยง รายงาน 5 งวด รายงาน 5 งวด ร้อยละ 100 3,200,000     3,050,000     3,050,000     100 ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  - ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำโดยวิธีกำรคัดเลือก

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำโครงกำร ท ำกำรวิเครำะห์ วิจัย และจัดท ำ

ระยะท่ี 2 รำยงำนผลกำรศึกษำ 

    3.1 กำรประชุม Focus Group และกำรสัมมนำ กำรประชุม ฯ กำรประชุม ฯ ร้อยละ 50 1. ท่ีปรึกษำได้มีหนังสือถึง สศอ. Ref No.RC 315/1116 ลงวันท่ี 24 พย.59 

เผยแพร่ผลกำรศึกษำ (เม่ือ 16 ก.พ. 2560) 1 คร้ัง 1 คร้ัง น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำเบ้ืองต้น (Inception Report) ตำมสัญญำจ้ำง

    3.2 กำรจัดกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 5 สำขำ (เดือนท่ี 1-2) (เดือนท่ี 1-2)  - งวดท่ี 1 ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำง

อุตสำหกรรม (เดือนท่ี 1-2) ท่ีปรึกษำโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังท่ี 3-3/2559

 - เม่ือวันอังคำรท่ี 13 ธค. 59 มีมติเห็นชอบรับรำยงำนกำรศึกษำข้ันต้น

(InceptionReport) ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดท่ี 1 

 - จ ำนวน 457,500 บำท (15%)

    3.3 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเร่ืองกำรค้ำบริกำร (เดือนท่ี 2-6) (เดือนท่ี 2-6) 2.ท่ีปรึกษำได้มีหนังสือถึง สศอ.Ref No. RC 326/1216 ลงวันท่ี 23 ธค.59

ภำยใต้บริบท FTA (เดือนท่ี 2-6) น ำส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ(Progressive Report) ตำมสัญญำจ้ำงงวดท่ี 2

 - ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ

โดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังท่ี 4-1/2560 เม่ือวัน 223
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ศุกร์ท่ี 6 มค. 60 มีมติเห็นชอบรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progressive 

 - Report) ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดท่ี 2 

จ ำนวน 610,000 บำท (20%

   3.4 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลกิจกรรมของห่วงโซ่ (เดือนท่ี 2-7) (เดือนท่ี 2-7) 3. ท่ีปรึกษำ ได้ด ำเนินกิจกรรมจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับกับหน่วยงำน

มูลค่ำอุตสำหกรรมและสำขำอุตสำหกรรมบริกำร เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิตและธุรกิจบริกำรเป้ำหมำย ระหว่ำงวันท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง (เดือนท่ี 2-7)  9- 25 มกรำคม 2560 และได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น 

 - (Focus Group) โครงกำรฯ เม่ือวันท่ี 16 กพ. 2560 ณ ห้องประชุม 601

สศอ. โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมท้ังหมด จ ำนวน 81รำย เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องส ำหรับประกอบกำรจัดท ำโครงกำรต่อมำ

 - ท่ีปรึกษำได้มีหนังสือถึง สศอ.Ref No.RC077/0317 ลงวันท่ี 24 มีค.60

น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำข้ันกลำง (Interim Report)ตำมสัญญำจ้ำงงวดท่ี 3 

ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ

โดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังท่ี 5-2/2560 เม่ือวัน

พุธท่ี 29 มีนำคม 2560 มีมติเห็นชอบรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 

(Progressive Report)ดังกล่ำว และเห็นชอบให้เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดท่ี 3 

จ ำนวน 762,500 บำท (25%)

   3.5 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลอุตสำหกรรมบริกำร (เดือนท่ี 3-8) (เดือนท่ี 3-8)  - 4. ท่ีปรึกษำได้มีหนังสือ สศอ.Ref No.RC 122/0517 ลงวันท่ี 24 พ.ค.60

ในสำขำท่ีเก่ียวข้องกับห่วงโซ่มูลค่ำอุตสำหกรรมภำยใต้ น ำส่งร่ำงรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Draft Finai Report)  ตำม

บริบท FTA ของไทย (เดือนท่ี 3-8) สัญญำจ้ำงงวดท่ี 4 ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน

กำรจ้ำงท่ีปรึกษำโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ คร้ังท่ี

 6-3/2560 เม่ือวันจันทร์ท่ี 12 มิถุนำยน 2560 มีมติเห็นชอบรับร่ำง

รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  (Draft Finai Report)  ดังกล่ำว 

และเห็นชอบให้เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดท่ี 4 จ ำนวน 762,500 (25%)

   3.6 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลศักยภำพและควำม (เดือนท่ี 3-6) (เดือนท่ี 3-6) 5. ท่ีปรึกษำ ได้ด ำเนินกิจกรรมเดินทำงไปเพ่ือสัมภำษณ์และเก็บข้อมูล

สำมำรถทำงกำรแข่งขันของสำขำอุตสำหกรรมบริกำรท่ี หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ด้ำนกำรเช่ือมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและ

เก่ียวข้องในแต่ละห่วงโซ่มูลค่ำอุตสำหกรรม และควำม อุตสำหกรรมบริกำร รวม 8 หน่วยงำน ระหว่ำงวันท่ี 18-20 เมษำยน 2560 

สัมพันธ์และกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงท่ีสอดคล้อง ณ ประเทศญ่ีปุ่น และได้ด ำเนินกิจกรรมจัดกำรสัมมนำ เร่ือง “อุตสำหกรรม 224



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

ระหว่ำงกัน (เดือนท่ี 3-8) บริกำร : กลไกสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ืออนำคต” เม่ือวันอังคำรท่ี 

รวมท้ังกำรเดินทำงเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเทศคู่ (เดือนท่ี 3-9) (เดือนท่ี 3-9) 20 มิถุนำยน 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30-13.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 1 ช้ัน 11

เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย และกำรสัมมนำเผยแพร่ผล โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำท้ังหมด จ ำนวน 153รำย

กำรศึกษำ 1 คร้ัง (เดือนท่ี 3-9) 6. ท่ีปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำโครงกำรฯ เม่ือ

วันอังคำรท่ี 20 มิถุนำยน 2560 เวลำ 08.30-13.00 น.ณ ห้องสุรศักด์ิ 1

ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมท้ังหมด

   3.7 กำรศึกษำ วิเครำะห์และประเมินผลกระทบด้ำนบวก จ ำนวน 153 รำย เพ่ือเผยแพร่ รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี

และด้ำนลบต่อประเทศไทย จำกข้อบทกำรค้ำสินค้ำท่ี เก่ียวข้องส ำหรับประกอบกำรจัดท ำโครงกำร

เช่ือมโยงกับกำรค้ำบริกำร (เดือนท่ี 6-9) ผลผลิต :

   3.8 กำรเดินทำงเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเทศ  - จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ ได้แก่ รำยงำนเบ้ืองต้น รำยงำนควำมคืบหน้ำ

คู่เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย (เดือนท่ี 5-6) และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด

 - จ ำนวนกำรจัดสัมมนำเพ่ือเผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้และกำรประชุม

ระดมควำมคิดเห็นจำกสำธำรณชนตำมรูปแบบท่ี สศอ.ก ำหนด

ผลลัพธ์ : -

 -สศอ.มีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องและทันเวลำ เพ่ือให้ภำคอุตสำหกรรม

สำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจและสำมำรถใช้ประโยชน์

จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี เช่ือมโยงกับอุตสำหกรรมบริกำรได้อย่ำงครบถ้วน

รวมท้ัง ประโยชน์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือภำคอุตสำหกรรมท่ีอำจได้รับ

ผลกระทบอย่ำงทันท่วงที

 - สศอ. มีข้อมูลส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำท่ำที/ข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ส ำหรับกำรมี

ส่วนร่วมในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์

แก่ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงสูงสุด

225



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล  12 เดือน แผน/ผล  12 เดือนได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม  -  -  - 6,100,000 5,750,000 5,750,000 100 ผลการด าเนินงาน

   4.1 มีเครือข่ำยภำคอุตสำหกรรม อย่ำงน้อย 4 เครือข่ำย 4 เครือข่ำย 4 เครือข่ำย 100 1. จัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบกำรประชุม ศึกษำดูงำน 

   4.2 มีฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ท่ีสะดวกในกำรสืบค้นและ 1 1 100 และค่ำยนวัตกรรม รวม 6 คร้ัง 

ส่งผ่ำนควำมต้องกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรและหน่วยงำน 2.ส ำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรงำนวิจัยและปัญหำอุปสรรค

ท่ีเก่ียวข้องกับงำนวิจัย 1 เว็บไซต์ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้ประกอบกำร รวม 40 รำย

   4.3 จับคู่ระหว่ำงผู้ประกอบกำรและนักวิจัย/หน่วยงำน 6 4 67 3. จัดประชุม/หำรือเพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

วิจัย เพ่ือใหเกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ งำนวิจัยและกำรผลักดันให้เกิดกำรผลิตเชิงพำณิชย์จ ำนวน 4 คร้ัง

อย่ำงน้อย 6 โครงกำร 4. ปรับปรุง/คัดครองข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลในประเทศเก่ียวกับผลงำนวิจัย 

และหน่วยงำนเครือข่ำยท่ีเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรวิจัย

5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ของโครงกำรให้ใช้งำนง่ำย

6. จับคู่นักวิจัยและผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำแนวคิดนวัตกรรม

ไปสู่เชิงพำณิชย์จ ำนวน 4 โครงกำร

7. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ำยนวัตกรรมภำคอุตสำหกรรมให้เป็นท่ีรู้จัก

โดยจัดสัมมนำ 1 คร้ัง

8. ประเมินผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในปีแรก จ ำนวน 8 โครงกำร

5. โครงการศึกษากลยุทธ์การเปิดเสรีด้านการลงทุนและ  -  -  -  -  -  -  - ผลการด าเนินงาน

บริการในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของไทย  - สท. ได้มีบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงกำร เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559

(ยกเลิก) ซ่ึง ผศอ. ได้อนุมัติยกเลิกแล้ว เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2559
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

6. โครงการบริหารการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีมี                 -                   -   ร้อยละ 100 5,500,000 5,225,000 5,225,000 100 ผลการด าเนินงาน

ศักยภาพของประเทศ

   6.1รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและรำยงำน 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100 1.1 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพฯ โดยรำยงำนในลักษณะรำยเดือน 

ผลกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ และรำยไตรมำส 

อุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพ เช่น  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 1.2 ผลกำรด ำเนินงำนคลัสเตอร์เป้ำหมำย 9 คลัสเตอร์ 

และผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมมำตรกำรตำม 1.3 ผลกำรด ำเนินงำนมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย

นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์และ

มำตรกำรตำมข้อเสนอ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย เป็นต้น

   6.2 ศึกษำวิเครำะห์แบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำค 2. ท ำกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจท้ังในระดับภำพรวมของ

โครงกำรฯ ซ่ึงได้วิเครำะห์ผลิตภำพโดยใช้แบบจ ำลองกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

ผลผลิตของอุตสำหกรรม รวมท้ัวำงกรอบแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ

ทำงเศรษฐกิจในระดับหน่วยธุรกิจ (Firm)

   6.3 ระบบบริหำรจัดกำร ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผล 3. อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบให้เหมำะสมกับกำรติดตำมผล

และประเมินกำรด ำเนินงำน 1 ฐำนข้อมูล  1 ฐำนข้อมูล

   6.4 ต้นแบบแนวทำงขับเคล่ือนอุตสำหกรรมศักยภำพ 4. ได้ผลอุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพ 1 สำขำ

ไม่น้อยกว่ำ 1 อุตสำหกรรม

  6.5 ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแผนกำรพัฒนำ 5. ได้อุตสำหกรรมศักยภำพและวิเครำะห์พร้อมเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพ อุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

   6.6 ฝึกอบรมให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรบริหำร 6. จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ีของ สศอ. คร้ังท่ี 3 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 35 คน และ

จัดกำร ติดตำม และประเมินผลท่ีถูกต้อง คร้ังท่ี 4 มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 44 คน

ไม่น้อยกว่ำ 25 คน

   6.7 จัดสัมมนำและประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ผล 7. จัดสัมมนำน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็น โดยมีผู้เข้ำร่วม 

กำรด ำเนินงำน และข้อมูลสำรสนเทศท่ีเสริมสร้ำงให้ สัมมนำ จ ำนวน 205 คน

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงำนพ้ืนฐำน แผนงำนยุทธศำสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  1.2  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม

1. สัมมนำ/ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร

สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร

2. เข้ำให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตของสถำน

ประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 2,040 

Mandays

1. มีกำรจัดสัมมนำ/ประชำสัมพันธ์กิจกรรมใน

โครงกำร และรับสมัครสถำนประกอบกำรเข้ำ

ร่วมโครงกำร

2. เข้ำให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตของสถำนประกอบกำรท่ี

เข้ำร่วมโครงกำร 2,138 Mandays โดยสถำน

ประกอบกำรมีผลิตภำพเพ่ิมข้ึน หรือมีต้นทุน

กำรผลิตท่ีลดลง โดยเฉล่ียร้อยละ 10

100 144,900,000  144,900,000   144,900,000  100.00 ผลการด าเนินงาน

1. ออกแบบพัฒนำเน้ือหำและกิจกรรมท่ีใช้

ในกำรอบรม

2. จัดสัมมนำ/ประชำสัมพันธ์กิจกรรมใน

โครงกำร และคัดเลือกองค์กรท่ีจะเข้ำร่วม

โครงกำร

3. อบรม 450 คน

1. มีกำรออกแบบพัฒนำเน้ือหำและกิจกรรมท่ี

ใช้ในกำรอบรม

2. มีกำรจัดสัมมนำ/ประชำสัมพันธ์กิจกรรมใน

โครงกำร และคัดเลือกองค์กรท่ีจะเข้ำร่วม

โครงกำร

3. อบรม 489 คน

106.30

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร และรับสมัครผู้

เข้ำอบรม

2. อบรม 1,760 รำย

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร และรับสมัครผู้เข้ำ

อบรม

2. อบรม 1,896 รำย

107.73

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร และรับสมัครผู้

เข้ำอบรม

2. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

3. กลุ่มเครือข่ำยร่วมกันออกแบบ

ผลิตภัณฑ์/บริหำรจัดกำร

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร และรับสมัครผู้เข้ำ

อบรม

2. มีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

3. มีกำรรวมกลุ่มเครือข่ำย Public Sector 

จ ำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มเครือข่ำย

ผู้ประกอบกำรพลำสติก 1 กลุ่มท่ีร่วมกัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

100.00

1. ออกแบบและพัฒนำกรอบกำรวิเครำะห์

ข้อมูลท่ีจะน ำมำใช้ในกำรท ำฐำนข้อมูล

2. วิเครำะห์ภำพเหตุกำรณ์จ ำลองอนำคต

1. มีกำรออกแบบและพัฒนำกรอบกำร

วิเครำะห์ข้อมูลท่ีจะน ำมำใช้ในกำรท ำ

ฐำนข้อมูล

2. มีแบบจ ำลองภำพเหตุกำรณ์อนำคต

100.00

7. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 200 รำย จ ำนวน 210 รำย 105.00 3,100,000       3,100,000       3,100,000      100        - มีสถำนประกอบกำร ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร   

เพ่ือมุ่งสู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต (Industry 4.0) จ ำนวน 210 รำย 

8. โครงกำรจัดกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน (Supply Chain De- จ ำนวน 20 องค์กร จ ำนวน 20 องค์กร 100.00 5,000,000       5,000,000       5,000,000      100        - ด ำเนินกำรเข้ำให้ค ำปรึกษำองค์กร ท่ีเข้ำร่วม

carbonization) เพ่ือให้เกิดผลิตภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำน โครงกำรจ ำนวน 20 องค์กร

และห่วงโซ่คุณค่ำ

9. โครงกำรพัฒนำองค์กรเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน (Roadmap  จ ำนวน 15 องค์กร  จ ำนวน 15 องค์กร 100.00 1,000,000       1,000,000       1,000,000      100        - ด ำเนินกำรเข้ำไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกับ

 for Organizational Sustainability Growth) องค์กร ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 15 องค์กร

10. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิต 8 กิจกำร/40 คน 8 กิจกำร/42 คน 105.00 3,400,000       3,400,000       3,400,000      100       1.ยกระดับควำมสำมำรถของสถำนประกอบกำร

ของอุตสำหกรรมกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล โดยเข้ำไปให้ค ำปรึกษำกิจกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

ตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0 ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล 8 กิจกำร 

2. ยกระดับบุคลำกรจ ำนวน 40 คน

3. สร้ำงนวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ด้ำนเทคโนโลยี

วิศวกรรมดิจิทัล

11. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตด้วย 60 คน 67 คน 111.67 2,000,000       2,000,000       2,000,000      100       1. พัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรประยุกต์ใช้ระบบ

Automation&Robotic ในภำคอุตสำหกรรมตำมแนวอุตสำหกรรม อัตโนมัติและหุ่นยนต์



4.0 ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2. ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรประยุกต์ใช้ระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 67 คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

12. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ 150 คน/3 ต้นแบบ/3 โรงงำน 154 คน/3 ต้นแบบ/3 โรงงำน 102.67 3,300,000       3,300,000       3,300,000      100       1. อบรมหลักสูตรไมโครอิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และสมองกลฝังตัว จ ำนวน 3 หลักสูตร 154 คน

2. จัดท ำต้นแบบระบบสมองกลฝังตัว 3 ต้นแบบ


3. ติดต้ังระบบสมองกลฝังตัวในโรงงำนต้นแบบ

ในโรงงำนต้นแบบ จ ำนวน  3 โรงงำน

13. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของไทยด้วย 95 โรงงำน/200 ตัวอย่ำง/13เมนู 104 โรงงำน/200 ตัวอย่ำง/14เมนู 109.47 39,000,000     39,000,000      39,000,000    100       1.ยกระดับมำตรฐำนโรงงำนอำหำรของไทย

ระบบมำตรฐำนเพ่ือเป็นครัวอำหำรของโลก เพ่ือสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันและกำรส่งออก

เช่น HACCP, BRC, ISO 22000, ISO 17025 

เป็นต้น เข้ำให้ค ำปรึกษำ จ ำนวน 33 โรงงำน

 รวม 240 MD และผู้เข้ำอบรม 225 คน

2. พัฒนำโรงงำนอำหำรของไทยด้ำนเพ่ิมศักยภำพ

กำรผลิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับ

อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry)  เข้ำให้

ค ำปรึกษำจ ำนวน 27 โรงงำน รวม 216 MD และ

ผู้เข้ำอบรม 238 คน

3. พัฒนำธุรกิจบริกำรอำหำรไทย และผู้ปรุงอำหำร

ไทยให้ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกลเข้ำให้ค ำปรึกษำ

จ ำนวน 22 โรงงำน รวม 141 MD

และผู้เข้ำอบรม 507 คน

4. เก็บตัวอย่ำงเพ่ือส่งเสริมกำรวิเครำะห์ในห้อง

ปฏิบัติกำร จ ำนวน 200 ตัวอย่ำง

5. ยกระดับกำรผลิตอำหำรท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ

ด้วยควำมร้อนตำมมำตรฐำนสำกลเข้ำให้ค ำปรึกษำ

จ ำนวน 22 โรงงำน รวม 132 MD 

และผู้เข้ำอบรม 118 คน

6. ด ำเนินกำรทดสอบและทบทวนสูตรอำหำรไทย

ต้นแบบ 14 เมนู
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

14. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมอำหำร 190 รำย /1 ฐำนข้อมูล/1 โปรแกรม 256 รำย /1 ฐำนข้อมูล/1 โปรแกรม 135 6,700,000       6,700,000       6,700,000      100.00   1. จัดอบรม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Green 

และเกษตรแปรรูป Productivity) 241 รำย

2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลโรงงำนต้นแบบ 

1 ฐำนข้อมูล 

3. จัดท ำต้นแบบกำรวิเครำะห์ด้ำนผลิตภำพ 

1 โปรแกรม 

4. จัดท ำแนวทำงกำรประเมินส่ิงแวดล้อม

ของผลิตภัณฑ์ฯ 15 รำย

15. โครงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 60 คน/30 โรงงำน 82 คน/30 โรงงำน 136.67 5,100,000       5,100,000       5,100,000      100.00   1. บุคลำกรในอุตสำหกรรมส่ิงทอท่ีได้รับควำมรู้

สีเขียว (Green Productivity) ในอุตสำหกรรมส่ิงทอ เร่ืองกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำด 

กำรประเมินฟรุตพร้ินส์ส่ิงแวดล้อม 82 คน/ปี

2.เข้ำให้ค ำปรึกษำสถำนประกอบกำร 30 โรงงำน

(6 Mandays/โรงงำน) 180 Mandays

16. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมส่ิงทอ 2 ผลงำน /20 รำยกำร 2 ผลงำน /20 รำยกำร 100.00 13,300,000     13,300,000      13,300,000    100.00   1. มีงำนวิจัย 2 ผลงำน เร่ืองผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

เร่ืองผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ เร่ืองผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ คุณสมบัติพิเศษ


2. มีกำรพัฒนำส่ิงทอคุณสมบัติพิเศษ

 และผลิตภัณฑ์แฟช่ัน 20 รำยกำร

17. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 10 
 ร้อยละ 10 
 100.00 3,200,000       3,200,000       3,200,000      100.00    1. สถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

และเคมีภัณฑ์ (พลำสติก) จ ำนวน 10 รำย มีผลิตภำพเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย


ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 


2.เข้ำให้ค ำปรึกษำกำรบริหำรจัดกำร

ของผู้ประกอบกำร 120 Mandays

18. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรของ  10 โรงงำน  10 โรงงำน 100.00 8,500,000       8,500,000       8,500,000      100.00   1. อบรมให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงท่ีปรึกษำ/วิทยำกร

ผู้ประกอบกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิต  ด้ำนมำตรฐำนกำรจัดกำร

2. เข้ำให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกับ

สถำนประกอบกำร10 โรงงำน (โรงงำนละ 10 วัน)

3. จัดท ำ Best Practice ส ำหรับกำรน ำมำตรำฐำน

ไปปฎิบัติ เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรน ำไป

ขยำยผลกำรปฎิบัติของผู้ประกอบกำรต่อไป

จ ำนวนกลุ่มมำตรฐำนละ 1 ชุด  รวม 3 ชุด
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

19. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมไทยอย่ำงย่ังยืน 60 โรงงำน/4 เครือข่ำย 60 โรงงำน/4 เครือข่ำย 100.00 11,000,000     11,000,000      11,000,000    100.00   1. เข้ำให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก 60 โรงงำน

ด้วยกำรเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Productivity 2. มีแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกิจกรรมในกลุ่ม

For Sustainability Thai Industry) เครือข่ำย 4 เครือข่ำย

20. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรมด้วย 2 แพลตฟอร์ม 2 แพลตฟอร์ม 100.00 9,000,000       9,000,000       9,000,000      100.00   1.เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำย

เครือข่ำยดิจิตอล (Digital Networking in Manufacturing) ดิจิทัลภำคอุตสำหกรรมแม่พิมพ์และอุตสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ 2 แพลตฟอร์ม 

2.  ให้ค ำปรึกษำวินิจฉัยระบบบริหำรจัดกำร

 รวมท้ังระบบสำรสนเทศของสถำนประกอบกำร 

60 Mandays

21. โครงกำรวำงแผนและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนให้มี จ ำนวน 320 คน จ ำนวน 332 คน 103.75 2,400,000       2,400,000       2,400,000      100.00    - ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรพัฒนำ

ทักษะรอบด้ำนเพ่ือตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของ สมรรถนะแรงงำนใหมีทักษะรอบด้ำน

ภำคอุตสำหกรรมในปัจจุบันและอนำคต  จ ำนวน 332 คน

22. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรอง จ ำนวน 140 คน จ ำนวน 157 คน 112.14 3,000,000       3,000,000       3,000,000      100.00    - ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ (Skill ผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรองควำมสำมำรถ

Certification System for Automotive Industry) บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ จ ำนวน 157 คน

23. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำ จ ำนวน 1,300 คน จ ำนวน 1,400 คน 107.69 5,500,000       5,500,000       5,500,000      100.00    -ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เร่ืองกำรเพ่ิมผลิต

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ

และอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1,400 คน

24. โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 360 คน จ ำนวน 395 คน 109.72 5,100,000       5,100,000       5,100,000      100.00    - มีผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพแรงงำน

สำขำอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป 

จ ำนวน 395 คน

25. โครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวม จ ำนวน 60 คน/ 2 หน่วยงำน จ ำนวน 61 คน/ 2 หน่วยงำน 100.00 1,000,000       1,000,000       1,000,000      100.00   1. อบรมบุคลำกรในหน่วยงำนเป้ำหมำย

สู่เป้ำหมำยด้วยกำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ให้กับ กระทรวงอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำเร่ืองแนวคิด

หน่วยงำนในกระทรวงอุตสำหกรรม (Public Sector กำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศและกำรประเมิน 

Productivity Excellence) จ ำนวน 61 คน


2. เข้ำวิเครำะห์และประเมินเพ่ือหำแนวทำง

บริหำรจัดกำร 2 หน่วยงำน เป้ำหมำย 10 คร้ัง
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

26. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ควำมเป็นเลิศอนำคตศึกษำ จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล 100.00 12,300,000     12,300,000      12,300,000    100.00 1. กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ 

Center of Excellence for Foresight ประมำณร้อยละ 100


2. กำรจัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศ

 ประมำณร้อยละ 100


3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ

 ประมำณร้อยละ 100


4. กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ

และผลลัพธ์ ประมำณร้อยละ 100

5. กำรดูแลระบบเครือข่ำยส ำหรับ

กำรพัฒนำระบบฐำนช้อมูล


สำรสนเทศ ประมำณร้อยละ 100

27. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำรพลำสติก 5 หลักสูตร / 1 ผลิตภัณฑ์ 5 หลักสูตร / 1 ผลิตภัณฑ์ 100.00 2,000,000       2,000,000       2,000,000      100.00 1. อบรม 5 หลักสูตร (5 วัน) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย

ตลอดห่วงโซ่อุปทำนเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ของผู้ประกอบกำรในห่วงโซ่อุปทำนของ

อุตสำหกรรมพลำสติก

2. ผู้ประกอบกำรในเครือข่ำยร่วมกันสร้ำง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทำง


ในกำรพัฒนำร่วมกันของเครือข่ำยท่ีสร้ำงข้ึน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 1.  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ อก.ท่ี  :  1.3  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

28. โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพ่ิม (Trade ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 4,000,000         3,720,000  3,720,000     100.00     ผลการด าเนินงาน

in Value Added) ของภาคอุตสาหกรรมไทย  - ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกอุตสำหกรรม พร้อมท้ังศึกษำมูลค่ำเพ่ิมของ

อุตสำหกรรมเชิงลึก

 - วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำจำก TiVA กับควำมเช่ือมโยงใน

Global Value Chain 
 

 - วิเครำะห์ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิตและ

กำรส่งออกของภำคอุตสำหกรรมไทย จำกมูลค่ำเพ่ิมท่ีได้จำกกำรค้ำ

 - วิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำระดับโลกและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 5

อุตสำหกรรม ได้แก่ 1) อุตสำหกรรมยำนยนต์  2) อุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์  3) อุตสำหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 4) อุตสำหกรรมเคมี

และผลิตภัณฑ์เคมี และ 5) อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ผลผลิต : ศึกษำมูลค่ำเพ่ิมอุตสำหกรรม

ผลลัพธ์ :

 มีข้อมูลผลกำรศึกษำมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมท่ีได้

จำกกำรค้ำในตลำดโลก

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2.2  ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือช้ีน าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

29. โครงการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 4,500,000        4,185,000      4,185,000      100 ผลการด าเนินงาน พัฒนำและปรับปรุง

และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ - ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสำหกรรมอำเซียน


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รำย/คร้ัง/ร้อยละ) - พัฒนำเคร่ืองมือกำรเตือนภัยอุตสำหกรรมไทยในตลำดอำเซียน


- วิเครำะห์รูปแบบกำรค้ำของสินค้ำอุตสำหกรรมไทยในอำเซียน


- จัดท ำวำรสำรสะกดรอยอุตสำหกรรมไทยในอำเซียน

- เผยแพร่ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี สศอ.

ผลผลิต : 


1) ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจอุตสำหกรรมอุตสำหกรรมอำเซียน

2) เคร่ืองมือเตือนภัยอุตสำหกรรมยำนยนต์ในตลำดอำเซียน


3) รูปแบบกำรค้ำ สินค้ำอุตสำหกรรมไทยในอำเซียน ได้แก่ อุตสำหกรรม

ผลิตภัณฑ์พลำสติก อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง อุตสำหกรรมสัตว์น้ ำแปรรูป 

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด

4) วำรสำรสะกดรอยรำยไตรมำส ฉบับท่ี 3

ผลลัพธ์ :   ภำครัฐและภำคเอกชนมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพ

ในกำรวำงแผนและวำงนโยบำย

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

30. โครงการจัดท า Purchasing Managers Index งวดท่ี 1 (เม.ย.)
 เบิกจ่าย 90 1,920,000 1,920,000 1,560,000      81.25 ผลการด าเนินงาน 

     (PMI) งวดท่ี 2 (ก.ค.) งวดท่ี 2 เม่ือเบิกจ่ำยงวดท่ี 3 แล้วเสร็จ จะได้มีรำยงำน PMI เดือน ก.ค., ส.ค.,

   30.1 ส ำรวจข้อมูลโรงงำนอย่ำงน้อย 250 ตัวอย่ำง งวดท่ี 3 (ต.ค.) แล้วเสร็จ และ ก.ย. 2560 และหำรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 6 หน่วยงำน แล้วเสร็จ 

พร้อมบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เป็นประจ ำทุกเดือน และด าเนินงาน ได้แก่ สศช., ธปท., สสช., กระทรวงพำณิชย์ และผู้ประกอบกำรเอกชน 

รวมท้ังส้ิน 9 เดือน ตรวจรับพัสดุ 2 แห่ง 

    30.2 ประมวลผลข้อมูลตำมแบบจ ำลอง PMI งวดท่ี 3 ผลผลิต :

    30.3 จัดท ำ PMI พร้อมวิเครำะห์ผล และประเมินผลหำ (ต.ค.60) น ำข้อมูล PMI ท่ีได้มำประกอบกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ดัชนีผลผลิต

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง PMI กับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน การตรวจรับ อุตสำหกรรมรำยเดือน และปรับปรุงกำรและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เป็น

ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ภำค พัสดุ ต.ค. 60 มำตรฐำนสำกล รวมท้ังน ำไปสู่กำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ 

อุตสำหกรรม และ PMI กับ ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

(Manufacturing Production Index: MPI) ผลลัพธ์ :

     30.4 จัดท ำเอกสำรรำยงำนสถำนกำรณ์ PMI   - น ำข้อมูล PMI ท่ีได้มำประกอบกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ดัชนี

     30.5 กำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้เช่ียวชำญหรือ ผลผลิตอุตสำหกรรมรำยเดือน และปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำ PMI ต่อไป

31. โครงการจัดท าและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 3,300,000 3,069,000      3,069,000      100.00    ผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบ  - จัดท ำหรือพัฒนำเคร่ืองมือหรือแบบจ ำลอง

ภาคอุตสาหกรรม  - ศึกษำวิจัยเชิงวิชำกำร 2 เร่ือง  ได้แก่ 
  

 1) อุตสำหกรรมไทยท่ีหำยไป : ลดลงช่ัวครำวหรือถำวร
  

 2) จุดเปล่ียนประเทศจีนและนัยต่ออุตสำหกรรมไทย
 

- จัดอบรมกำรใช้โปรแกรม tableau เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ

- จัดอบรมกำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลองเศรษฐกิจมหภำค และกำรพยำกรณ์

แบบผสม

ผลลัพธ์ :

นักวิเครำะห์ และนักวิจัยของ สศอ. มีเคร่ืองมือหรือแบบจ ำลองส ำหรับ

ใช้ในกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจและผลกระทบภำค

อุตสำหกรรม รวมท้ังบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนวิจัย

เชิงนโยบำย รวมท้ังสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และผลงำนวิชำกำร 237



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

32. โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เร่ิมสัญญา เบิกจ่ายงวด 100 3,280,000 3,050,400 3,050,400 100        ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 14-พ.ย.-59 ท่ี 4 แล้วเสร็จ ผลผลิต :

   32.1 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแนวทำง     ข้อมูลส ำรวจและค ำนวณดีชนีอุตสำหกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมใหม่

ในกำรเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่/อุตสำหกรรมใหม่ เพ่ือ จ ำนวน 2 อุตสำหกรรม และหมวดใหม่ 1 หมวด

รองรับกำรจัดท ำดัชนีอุตสำหกรรมใหม่ท่ีเหมำะสม ผลลัพธ์ :   ข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำดัชนีอุตสำหกรรมใหม่เพ่ือรองรับและ

อย่ำงน้อย 2 อุตสำหกรรม และ 1 หมวดใหม่ (section) สอดคล้องกับโครงสร้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ซ่ึงจะสำมำรถใช้เป็นข้อมูล

   32.2 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในระดับโรงงำน ประกอบกำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี

และผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมท่ีคัดเลือก และในระดับประเทศ พร้อมท้ังมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลดัชนี

อุตสำหกรรมใหม่กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงบูรณำกำร อำทิ กำรใช้ข้อมูล

ทะเบียนโรงงำนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กำรใช้ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ

จำก กฟน. เป็นต้น

33. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data - บัญชีข้อมูลหลัก - บัญชีข้อมูลหลัก 100 5,000,000 4,650,000 4,650,000 100.00    ผลการด าเนินงาน

Center) ท่ีมีความพร้อมในการเช่ือมโยงจัดเก็บ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเศรษฐกิจ  - ด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมรำยกำรข้อมูลท่ี สศอ. ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

และบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม รวมท้ังท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์เพ่ือจัดท ำบัญชีข้อมูลหลักด้ำนเศรษฐกิจ

Industrial Economics Center ระยะท่ี 1 จ ำนวน 1 ชุด จ ำนวน 1 ชุด อุตสำหกรรม (Meta Data) ในกำรน ำไปสู่กำรก ำหนดสถำปัตยกรรม

(เร่ิมต้นสัญญำวันท่ี 14 พ.ย. 2559 - ระบบ - ระบบ ของโครงสร้ำงข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเพ่ือพัฒนำระบบจัดเก็บ

ส้ินสุดสัญญำวันท่ี 13 ส.ค. 2560) จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ข้อมูล (Data Center) และระบบให้บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

งวดท่ี 1 ก ำหนดเบิกจ่ำย 35 % ภำยใน 3 เดือน (Data Center) (Data Center) ผลผลิต :

งวดท่ี 2 ก ำหนดเบิกจ่ำย 30 % ภำยใน 6 เดือน 1 ระบบ 1 ระบบ  มีระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Center) และระบบให้บริกำรข้อมูล

งวดท่ี 3 ก ำหนดเบิกจ่ำย 35 % ภำยใน 9 เดือน ให้บริกำรข้อมูล ให้บริกำรข้อมูล เศรษฐกิจอุตสำหกรรม

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ผลลัพธ์ :

อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม  ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของ สศอ. มีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับและสะดวก

1 ระบบ 1 ระบบ ต่อกำรเข้ำใช้งำน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

34. โครงการการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก -              -            27,500,000      27,209,000     27,209,000     100

      อุตสาหกรรม

   34.1  โครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล -              -              100 2,375,000      2,375,000      100 ผลการด าเนินงาน 

อัจฉริยะด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 1. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล Productivity Intelligence Unit 1 ระบบ

   1) ฐำนข้อมูล Productivity Intelligence Unit 1 ระบบ 1 ระบบ 100 ในกำรจัดท ำตัวช้ีวัดผลิตภำพ

   2) กรณีศึกษำของแนวทำงปฎิบัติท่ีดีและข้อผิดพลำด 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100 2. มีกำรจัดท ำกรณีศึกษำของแนวทำงปฎิบัติท่ีดีและข้อผิดพลำด 3 กรณี

3 กรณี

   3) บทวิเครำะห์/วิจัย 3 เร่ือง 3 เร่ือง 100 3. มีกำรจัดท ำบทวิเครำะห์/วิจัย 3 เร่ือง

   4) กำรจัดสัมมนำเผยแพร่ 1 คร้ัง /120 คน 1 คร้ัง /141 คน 100 4. กำรจัดสัมมนำเผยแพร่ 1 คร้ัง (141 คน)

   5) กำรจัดอบรม 1 คร้ัง / 20 คน 1 คร้ัง / 20 คน 100 5. กำรจัดอบรม 1 คร้ัง (20 คน)

    34.2 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม -              -              -            2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

แฟช่ัน (อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง ผลผลิต :

และรองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ)  - ข้อมูลเพ่ือกำรปฏิบัติงำนท่ีมีกำรน ำเทคนิคของ Big Data มำใช้ใน

  1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลเพ่ือกำรปฏิบัติงำนให้มี 10 ฐำน 10 ฐำน 100 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนมำก ซ่ึงเกินขอบเขตหรือขีดจ ำกัดของกำรจัด

      ควำมทันสมัย กำรข้อมูลแบบเดิม เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำนและเพ่ิม

  2) เผยแพร่ควำมเคล่ือนไหวอุตสำหกรรมแฟช่ัน 18 ข้อมูล 19 ข้อมูล 106 ประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมีผู้เข้ำชมฐำนข้อมูล 

      ในรูปแบบ Fashion link และ Clip video จ ำนวน 187,930 รำย

  3) จัดท ำหนังสือสถิติส่ิงทอไทย ปี 2559/2560 2 ฉบับ 3 ฉบับ 100 ผลลัพธ์ :

  4) จัดท ำส่ือเผยแพร่ควำมเคล่ือนไหวอุตสำหกรรม 3 ฉบับ 3 ฉบับ 100 1) ภำครัฐได้รับทรำบควำมเคล่ือนไหวของข้อมูลข่ำวสำร ในกลุ่ม

      แฟช่ันในรูปแบบ Fashion Outlook อุตสำหกรรมแฟช่ัน

  5) จัดท ำรำยงำนแนวโน้มอุตสำหกรรมส่ิงทอและ 3 ฉบับ 3 ฉบับ 100 2) ภำครัฐสำมำรถก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 

      เคร่ืองนุ่งห่ม (Economic Froecast) ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มอุตสำหกรรมแฟช่ัน

  6) จัดท ำส่ือเผยแพร่ข่ำวสำรอุตสำหกรรมส่ิงทอ 3 ฉบับ 3 ฉบับ 100 3) ผู้ประกอบกำรมีแหล่งข้อมูล ซ่ึงเป็นองค์ควำมรู้เฉพำะทำง 

      และเคร่ืองนุ่งห่มในรูปแบบ E-Newsletter 4) เกิดสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรแข่งขันในกลุ่มอุตสำหกรรมแฟช่ัน

  7) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมแฟช่ัน 135 ข่ำว 177 ข่ำว 131 ท่ีหลำกหลำย

  8) จัดสัมมนำเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100

     ผู้ประกอบกำร (394 คน) 239



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

    34.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม -              -              -            2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

บรรจุภัณฑ์ ผลผลิต : ฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 8 ฐำน

   1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลเดิม 8 ฐำน 8 ฐำน 100 ฐำนข้อมูลใหม่ 1 ฐำน รำยงำน 23 ฉบับ และกำรจัดงำนสัมมนำเพ่ือ

   2) เพ่ิมเติมฐำนข้อมูลใหม่ 1 ฐำน 1 ฐำน 100 ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 คร้ัง ในหัวข้อ "ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์

   3) จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 23 ฉบับ 23 ฉบับ 100 สถำนกำรณ์และสร้ำงกลยุทธ์ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและบรรจุภัณฑ์"

รำยไตรมำส/รำยปี ผลกำรเตือนภัยและบทวิเครำะห์ เม่ือวันท่ี 19 กรกฎำคม 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน 102 รำย

   4) จัดสัมมนำเพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 ผลลัพธ์ : ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ รวมถึง ผู้สนใจท่ัวไป มีข้อมูล

เก่ียวกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์  โดยมีผู้เข้ำชม

เว็บไซต์ช่วง 1 ตุลำคม 2559-30 กันยำยน 2560 รวม 36,508 คน 

    34.4 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมพลาสติก ผลผลิต :

กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูล   1) เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ ข่ำวสำรต่ำงๆ ของอุตสำหกรรมพลำสติก 

              - ส ำรวจผู้ประกอบกำรไทย 3,000 รำย 4,527 รำย 100.00   2) บทวิเครำะห์ รำยงำนรำยเดือน

              - ส ำรวจผู้ประกอบกำรสำกล 3 รำย 3 รำย 100.00

              - ข้อมูลสถิติน ำเข้ำส่งออกผลิตภัณฑ์ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 ผลลัพธ์ :

                พลำสติกไทย   1) เพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำรพลำสติกในกำรใช้ข้อมูล

              - ข้อมูลสถิติน ำเข้ำส่งออกผลิตภัณฑ์ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สำมำรถแข่งขันได้

                พลำสติกสำกล   2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมือสนับสนุนด้ำนข้อมูล

              - ข้อมูลสถิติน ำเข้ำส่งออกเคร่ืองจักร 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 ส ำหรับกำรจัดท ำเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน

                พลำสติกไทย

              - ข้อมูลสถิติน ำเข้ำส่งออกเศษพลำสติก 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00            

                ส ำหรับรีไซเคิลของไทย

              - ข้อมูลรำคำเม็ดพลำสติกในประเทศ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

                และต่ำงประเทศ

              - ข่ำวสำรด้ำนเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 180 ข่ำว 180 ข่ำว 100.00

              - ข่ำวเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์อุตสำหกรรม 180 ข่ำว 180 ข่ำว 100.00

              - ข่ำวกฎหมำย นโยบำย กฎระเบียบ 180 ข่ำว 180 ข่ำว 100.00

                มำตรกำรทำงกำรค้ำ 240



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - ข้อมูลอุตสำหกรรมพลำสติกในอำเซียน 10 ประเทศ 10 ประเทศ 100.00

              - ข้อมูลกำรค้ำพลำสติกในอำเซียน 7 คร้ัง 7 คร้ัง 100.00

              - ข่ำวเศรษฐกิจในอำเซียนและข่ำวท่ีน่ำสนใจ 180 ข่ำว 180 ข่ำว 100.00

              - ข่ำวสำรด้ำนพลำสติกชีวภำพ 180 ข่ำว 180 ข่ำว 100.00

              - Bioplastics Newsletter 18 คร้ัง 18 คร้ัง 100.00

              - ฐำนข้อมูลห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - ข้อมูลรำยช่ืองำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

                อุตสำหกรรมพลำสติก 5 เร่ือง 5 เร่ือง 100.00

              - พิกัดภำษีขำเข้ำของผลิตภัณฑ์พลำสติก 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - ฐำนข้อมูลโครงสร้ำงอุตสำหกรรมพลำสติก 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

กิจกรรมท่ี 2 รำยงำนสถำนกำรณ์

              - PIU's e-Newsletters 36 คร้ัง 36 คร้ัง 100.00

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำคำปิโตรเคมี 36 คร้ัง 36 คร้ัง 100.00

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

                Plastics Intelligence Monthly

              - สรุปภำพรวมโครงสร้ำงอุตสำหกรรม 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

                พลำสติก ปี 2560

กิจกรรมท่ี 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์

              - กำรจัดสัมมนำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

              - พ้ืนท่ีโฆษณำและประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้กับ 10 หน่วยงำน 10 หน่วยงำน 100.00

                ผู้ประกอบกำร

              - กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน 180 เร่ือง 203 เร่ือง 100.00

                Social Networks

              - E-learning 9 เร่ือง 9 เร่ือง 100.00

กิจกรรมท่ี 4 กำรเตือนภัย/คำดกำรณ์

              - รำยงำนเตือนภัยอุตสำหกรรม 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 241



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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แผน/ผล  12 เดือน

กิจกรรมท่ี 5 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

              - กำรประเมิน/สรุปผลควำมพึงพอใจกำรใช้ 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00

                บริกำร

              - เพ่ิม links กับหน่วยงำนอ่ืนๆ และ 5 หน่วยงำน 10 หน่วยงำน 100.00

                ผู้ประกอบกำร

    34.5 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ ผลผลิต :

กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูล  1) เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ ข่ำวสำรต่ำงๆ ของอุตสำหกรรมเหล็กและโลหกำร

              - ข้อมูลผู้ประกอบกำรเหล็กไทย 206 รำย 245 รำย 100.00   2) บทวิเครำะห์ รำยงำนรำยเดือน รำยไตรมำสรำยปี

              - ข้อมูลผู้ประกอบกำรเหล็กช้ันน ำของโลก 10 รำย 10 รำย 100.00 ผลลัพธ์ :

              - ข้อมูลกำรผลิต 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00  - เพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

              - ข้อมูลกำรตลำด 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 สำมำรถแข่งขันได้สนับสนุนด้ำนข้อมูล ส ำหรับกำรจัดท ำเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน

              - ข้อมูลรำคำเหล็กท้ังในและต่ำงประเทศ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

              - ข้อมูลกำรค้ำของประเทศส ำคัญ 1 ประเทศ 1 ประเทศ 100.00

              - ข่ำวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 450 ข่ำว 450 ข่ำว 100.00            

              - รวบรวมงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 20 เร่ือง 20 เร่ือง 100.00

              - มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม update 100.00

              - กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย update 100.00

              - ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ update update 100.00

              - ข้อมูลอุตสำหกรรมเหล็กในอำเซียน 3 คร้ัง - 100.00

              - update กำรจัดกลุ่มสินค้ำเหล็กเทียบกับ update 100.00

                HS 2017

กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดท ำรำยงำน/บทวิเครำะห์

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 242



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

              - รำยงำนสรุปอุตสำหกรรมเหล็ก 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

              - รำยงำนผลกำรเตือนภัยอุตสำหกรรม 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

กิจกรรมท่ี 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์

              - กำรจัดประชุม forum ใหญ่ 1 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00

              - ประชุมร่วมกับกลุ่มเหล็ก สอท. ตำม สอท. 7 คร้ัง 100.00

              - มีพ้ืนท่ีโฆษณำให้กับผู้ประกอบกำรท่ีสนใจ 5 รำย 8 รำย 100.00

              - ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง facebook 45 เร่ือง 50 เร่ือง 100.00

   34.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ผลผลิต : 

กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูล 1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูล ควำมรู้ ข่ำวสำรต่ำงๆ ของอุตสำหกรรม

              - ข้อมูลผู้ประกอบกำร 100.00 เคร่ืองจักรกล โดยมีกำรรวบรวมสถิติ รำยงำนควำมเคล่ือนไหว

              - สถิติกำรน ำเข้ำ-ส่งออกของไทย 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง

              - รำยช่ือผู้น ำเข้ำ-ส่งออกรำยส ำคัญ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 2. มีบทวิเครำะห์รำยงำนรำยเดือน เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำข้อมูล

              - สถิติกำรน ำเข้ำ-ส่งออกของต่ำงประเทศ 7 ประเทศ 7 ประเทศ 100.00 ไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจ

              - กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย 100.00 ผลลัพธ์ :

              - งำนวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิต 13 เร่ือง 13 เร่ือง 100.00 1. หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลอุตสำหกรรมท่ีถูกต้องและแม่นย ำ

              - ข่ำวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 270 ข่ำว 410 ข่ำว 100.00 เพ่ือใช้ประกอบกำรเสนอแนะนโยบำยและพัฒนำอุตสำหกรรม

              - ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน เคร่ืองจักรกล

              - มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ 2. ภำคเอกชนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำธุรกิจ

              - Update กำรจัดกลุ่มสินค้ำเคร่ืองจักรกล ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ภำคอุตสำหกรรมได้

                เทียบกับ HS 2017 3. ภำคเอกชนเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรจัดท ำข้อมูล และให้ควำม

กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดท ำรำยงำน/บทวิเครำะห์ ร่วมมือในกำรสนับสนุน ในกำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับเว็บไซต์

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 เพ่ิมมำกข้ึน

              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00 ปัญหา-อุปสรรค
              - รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 - ไม่มี
              -โครงสร้ำงอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00 ข้อเสนอแนะ
              - รำยงำนผลกำรเตือนภัยอุตสำหกรรม 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00 - ไม่มี
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

กิจกรรมท่ี 3 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์

              - สัมมนำ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

              - ประชุมร่วมกับกลุ่มเคร่ืองจักรกล สอท. ตำม สอท. 10 คร้ัง 100.00

              -เย่ียมชมโรงงำนหรือหน่วยงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 1คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี 100.00

              - มีพ้ืนท่ีโฆษณำให้กับผู้ประกอบกำรท่ีสนใจ 100.00

              - ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง facebook 27 เร่ือง 182 เร่ือง 100.00

   34.7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิต : 1) เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ ข่ำวสำรต่ำงๆ ของ

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงฐำนข้อมูล            อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

              1.1 ข้อมูลผู้ประกอบกำร             2) บทวิเครำะห์ รำยงำนรำยเดือน

              - ข้อมูลผู้ประกอบกำรไทย update update 100

              - ข้อมูลผู้ประกอบกำรของโลก 1 รำย 1 รำย 100 ผลลัพธ์ : 1) เพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำร

              1.2 ข้อมูลกำรผลิต            ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรใช้ข้อมูลในกำร

              - ปริมำณกำรผลิต 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100            พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

              - ดัชนีกำรผลิต 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100            สำมำรถแข่งขันได้

              - ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100            2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมือ

              1.3 ข้อมูลกำรตลำด            สนับสนุนด้ำนข้อมูล ส ำหรับกำรจัดท ำเว็บไซต์

              - ส่งออก-น ำเข้ำ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100            เพ่ิมข้ึน

              - รำยช่ือผู้น ำเข้ำ-ส่งออก 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100 ปัญหา-อุปสรรค

              - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100

              1.4 ข้อมูลกำรลงทุน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100 ข้อเสนอแนะ

              1.5 ข้อมูลมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 100

              1.6 กรอบกำรเจรจำ FTAและอัตรำภำษีขำเข้ำ 100

              1.7 ข้อมูลงำนวิจัย 18 เร่ือง 18 เร่ือง 100

              1.8 ข้อมูลผู้เช่ียวชำญ 100
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

              1.9 ข่ำวต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 90 ข่ำว 106 ข่ำว 100.00

กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดรำยงำน/บทวิเครำะห์

              2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์

              - รำยเดือน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

              - รำยไตรมำส 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00

              - รำยปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

              2.2 รำยงำนผลกำรเตือนภัย EE 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

              2.3 ปรับปรุงคำดกำรณ์และรำยงำนแนวโน้ม 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

อุตสำหกรรม (ประมวลผลจำกแบบจ ำลอง)

              2.4 รำยละเอียดของอุตสำหกรรม/ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 100.00

ท่ีส ำคัญของไทย (Product Profile)

              2.5 ข้อมูลุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเทศ 4 ประเทศ 100.00

ของประเทศท่ีส ำคัญ (Country Profile)

กิจกรรมท่ี 3 กำรเผยแพร่ข้อมูล

              3.1 กำรจัดประชุมประสำนควำมร่วมมือกับ 4 คร้ัง 4 คร้ัง 100.00

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน

              3.2 เว็บไซต์ 100.00

กิจกรรมท่ี 4 อ่ืนๆ

              4.1 กำรประเมิน/สรุปควำมพึงพอใจของกำร 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00

ให้บริกำร

              4.2 เช่ือมโยงกับ IU ของOIE/IU อุตสำหกรรม 2 ล้ิงก์ 2 ล้ิงก์ 100.00

อ่ืนๆ/หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

    34.8 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

กิจกรรมท่ี 1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ผลผลิต :

             1.1 ศึกษำข้อมูล วำงแผน เตรียมกำรด ำเนินงำน 1 เดือน 1 เดือน 100   1) เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ ข่ำวสำรต่ำงๆ ของอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 กำรรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนำระบบ       ทำงกำรแพทย์

ฐำนข้อมูล   2) บทวิเครำะห์ รำยงำนรำยเดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

              2.1 ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร ประกอบด้วย 250 รำย 493 รำย 100 ผลลัพธ์ :

              - ขนำดของผู้ประกอบกำร  1) เพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

              - สัดส่วนของผู้ถือหุ้น (ไทย% ต่ำงชำติ%)      ในกำรใช้ข้อมูลในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

              - สถำนท่ีต้ัง/จังหวัด (นิคมอุตสำหกรรม      สำมำรถแข่งขันได้

จังหวัด ภำค)   2) ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญให้ควำมร่วมมือสนับสนุนด้ำนข้อมูล

              - ประเภทผลิตภัณฑ์       ส ำหรับกำรจัดท ำเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน

              - ข้อมูลก ำลังกำรผลิต          

              - จ ำนวนแรงงำน

              - ข้อมูลทำงกำรเงิน/ทุนจดทะเบียน

             2.2 ฐำนข้อมูลกำรผลิต ประกอบด้วย

              - ปริมำณกำรผลิต 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

             2.3 ฐำนข้อมูลกำรตลำดของประเทศไทย

              - ข้อมูลกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และน ำเสนอ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

ในรูปแบบกรำฟ

             2.4 ฐำนข้อมูลกำรค้ำของประเทศท่ีส ำคัญ

              - สถิติกำรน ำเข้ำ และกำรส่งออก ของประเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

ในกลุ่มอำเซียน ได้แก่ ไทย พม่ำ ลำว กัมพูชำ สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย บรูไน มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ จำก  GTA

              - สถิติกำรน ำเข้ำ และกำรส่งออก ของประเทศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

กลุ่มผู้น ำ BIG4

             2.5 ฐำนข้อมูลโครงสร้ำงอุตสำหกรรมวัสดุ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

             2.6 ฐำนข้อมูลมำตรฐำนผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

ทำงกำรแพทย์

             2.7 ฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีของ 15 เร่ือง 21 เร่ือง 100.00

อุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

             2.8 ฐำนข้อมูลกำรลงทุนอุตสำหกรรมวัสดุ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

             2.9 ฐำนข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกับ 180 ข่ำว 352 ข่ำว 100.00

อุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

             2.10 ฐำนข้อมูลมำตรกำรสนับสนุนของ

ภำครัฐ/กฎระเบียบ

              - ข้ันตอนกำรข้ึนทะเบียนกำรค้ำ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - ข้ันตอนกำรจัดต้ังโรงงำน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - ข้ันตอนกำรขอรับส่งเสริมกำรลงทุน BOI 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - แหล่งทุนสนับสนุน 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - กฎหมำยและข้อบังคับ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - รำคำกลำงผลิตภัณฑ์ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

              - อัตรำภำษีขำเข้ำของแต่ละประเทศ 1 ฐำน 1 ฐำน 100.00

             2.11 ฐำนข้อมูลกำรจัดท ำเตือนภัย/คำดกำรณ์ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

กิจกรรมท่ี 3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์

             3.1 E-News  แก่สมำชิกเว็บไซต์ 36 คร้ัง 36 คร้ัง 100.00

             3.2 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook 180 ข่ำว 205 ข่ำว 100.00

             3.3 Web board กระดำนสนทนำ 5 เร่ือง 6 เร่ือง 100.00

กิจกรรมที 4 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล

             4.1 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 2559 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100

             4.2 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยคร่ึงปี 2560 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100

             4.3 กำรจัดท ำ Link กับหน่วยงำนอ่ืนๆ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100

             4.4 ประเมินผลกำรใช้งำนของผู้เข้ำใช้งำน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100

ในฐำนข้อมูล

   34.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ผลผลิต :  ฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 10 ฐำน

   1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลเดิม 10 ฐำน 10 ฐำน 100 รำยงำน 23 ฉบับ และกำรจัดงำนสัมมนำเพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 คร้ัง

   2) จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนภำวะเศรษฐกิจ 23 ฉบับ 23 ฉบับ 100 ในหัวข้อ "ทิศทำงอุตสำหกรรมยำงพำรำไทยในยุค Thailand 4.0" เม่ือวันท่ี

อุตสำหกรรมรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี ผลกำรเตือนภัย 5 กรกฎำคม 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน 117 รำย 247



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

และบทวิเครำะห์ ผลลัพธ์ : ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ รวมถึง ผู้สนใจท่ัวไป มีข้อมูล

   3) จัดสัมมนำเพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100 เก่ียวกับอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ ส ำหรับน ำไปใช้

ประโยชน์ โดยมีผู้เข้ำชมเว็บไซต์ช่วง 1 ตุลำคม 2559-30 กันยำยน 2560

รวม 641,241 รำย 

   34.10 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ - - - 2,300,000 2,300,000 100 ผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมอาหาร ผลผลิต :

    - กำรเผยแพร่ข่ำว รำยงำน บทวิเครำะห์ 162 162 100 1. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

    - รำยงำนศึกษำวิเครำะห์เชิงลึกเก่ียวกับอุตสำหกรรม 1 1 100 เพ่ือรองรับแนวโน้มเทคโนโลยี

อำหำร 1 เร่ือง 2. จัดท ำข้อมูลเพ่ือระดับปฏิบัติงำน จ ำนวน 13 ฐำน

   - จัดสัมมนำเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ในระบบและ 3. พัฒนำฐำนข้อมูล จ ำนวน 7 ฐำน

ประชำสัมพันธ์ศูนย์สำรสนเทศฯ 1 1 100 4. ข้อมูลเพ่ือกำรก ำหนดกลยุทธ์บับสมบูรณ์ เร่ือง แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำรของไทยเพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

5. จัดงำนสัมมนำเร่ือง ทิศทำงอุตสำหกรรมอำหำรเสริมสุขภำพโอกำส

ทำงธุรกิจไทย ในวันท่ี 3 ก.ค. 60 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

6. ติดตำมประเมินผลโครงกำร 2 คร้ัง

ผลลัพธ์:

1.ภำครัฐได้รับข้อมูลเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย

2.ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรมีแหล่งสืบค้นข้อมูล

   34.11 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ - - - 2,254,000 2,254,000 100 ผลการด าเนินงาน

กิจกำรรมท่ี 1 กำรรวบรวมและปรับปรุงฐำนข้อมูลหลัก ผลผลิต : ฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีส ำคัญในด้ำน

อย่ำงต่อเน่ือง กฎระเบียบนโยบำยภำครัฐ สถิติยำนยนต์ในประเทศและของโลก ข้อมูล

1.1 ข้อมูลผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรในประเทศ มำตรกำรและข้อตกลงทำงกำรค้ำ กำรลงทุน 

     1.1.1 รถยนต์ในประเทศ 18 รำย 18 รำย 100 เทคโนโลยีและมำตรฐำนข่ำวควำมเคล่ือนไหวของอุตสำหกรรมยำนยนต์

     1.1.2 รถจักรยำนยนต์ในประเทศ 8 รำย 8 รำย 100 ในประเทศและต่ำงประเทศท่ีสำมำรถให้บริกำรกำรสืบค้นข้อมูลกับ

     1.1.3 ช้ินส่วนยำนยนต์ในประเทศ Update Update - ผู้ประกอบกำรในประเทศและหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงทันสมัย สะดวก

      - สถำนท่ีต้ัง/จังหวัด Update Update - ในกำรสืบค้น

      - นิคมอุตสำหกรรม Update Update - 248



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

      - จังหวัด Update Update - ผลลัพธ์ :

      - ภำค Update Update - - ช่วยลดอุปสรรคและเพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้

      - ประเภทผลิตภัณฑ์ Update Update - กับอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย ด้วยข้อมูลท่ีช่วยในกำรวิเครำะห์และประเมิน

      - งบประมำณ 300 รำย 300 รำย 100 สถำนกำรณ์ทำงกำรค้ำ กำรแข่งขันได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน ช่วยสนับสนุน

      - ก ำลังกำรผลิต 1,200 รำย 1,587 รำย 100 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

      - จ ำนวนแรงงำน 1,200 รำย 1,587 รำย 100 - ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล

      - รถยนต์ในต่ำงประเทศ Update Update - และรำยงำนวิเครำะห์

      - รถจักรยำนยนต์ในต่ำงประเทศ Update Update -

      - ช้ินส่วนยำนยนต์ในต่ำงประเทศ 1 รำย 1 รำย 100

1.2 ข้อมูลกำรผลิตรถยนต์/รถจักรยำนยนต์

     1.2.1 ปริมำณกำรผลิตในประเทศ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100

1.3 ข้อมูลกำรตลำดรถยนต์/รถจักรยำนยนต์

     1.3.1 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100

     1.3.2 กำรจดทะเบียนยำนยนต์ไทย 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100

     1.3.3 มูลค่ำน ำเข้ำ-ส่งออก 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100

     1.3.4 มูลค่ำน ำเข้ำ- ส่งออกในรูปกรำฟ 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100

1.4 ข้อมูลกำรค้ำของประเทศท่ีสำคัญ

     1.4.1 ข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น น ำเข้ำ Update Update -

ส่งออก เป็นต้น

1.5 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์

    1.5.1 ในประเทศ Update Update -

    1.5.2 ต่ำงประเทศ Update Update -

1.6 กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย Update Update -

1.7 จัดท ำและปรับปรุงแบบจำลองคำดกำรณ์ Update Update -

      อุตสำหกรรมยำนยนต์ (Forecast)

1.8 งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 4 เร่ือง 5 เร่ือง 100.00

1.9 ข่ำวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 180 ข่ำว 530 ข่ำว 100.00 249



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

1.10 ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

1.11 มำตรกำรสนับสนุน/กฎระเบียบภำครัฐ Update Update -

1.12 ผลิต-จ ำหน่ำยยำนยนต์โลก

     1.12.1 รถยนต์โลก Update Update -

     1.12.2 รถจักรยำนยนต์โลก Update Update -

1.13 ข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนต์ Update Update -

1.14 อัตรำอำกรน ำเข้ำตำมกรอบ FTA Update Update -

1.15 อ่ืนๆ (ปฏิทินกิจกรรม) Update Update -

กิจกรรมท่ี 2 รำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย

2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยเดือน 9 คร้ัง 9 คร้ัง 100.00

2.2. รำยงำนสถำนกำรณ์รำยไตรมำส 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100.00

2.3 รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

กิจกรรมท่ี 3 กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์

3.1 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook 36 คร้ัง 36 คร้ัง 100.00

3.2 E-News รำยสัปดำห์ให้กับสมำชิก 72 คร้ัง 72 คร้ัง 100.00

3.3 จัดสัมมนำ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00

กิจกรรมท่ี 4 อ่ืนๆ

4.1 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00

4.2 กำรเช่ือมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงำนต่ำงๆ 2 หน่วยงำน 2 หน่วยงำน 100.00

   34.12 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ - - - 1,880,000      1,880,000      100 ผลการด าเนินงาน 

ด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการและการเตือนภัย - ติดตำมควำมเคล่ือนไหวและทบทวนสถำนะมำตรฐำน/กฎระเบียบ

   - ปรับปรุงระบบกำรแจ้งเตือนภัย (Warning System) 12 เดือน 12 เดือน 100 ต่ำง ๆ จ ำนวน 11 รำยกำร

   - กำรพัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ ทุกไตรมำส
 ทุกไตรมำส
 100 - ศึกษำมำตรฐำน ISO/TS 16949 เรียบร้อยแล้ว

มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกฎระเบียบทำงกำรค้ำ - ปรับปรุงฐำนข้อมูลจ ำนวน 5 ฐำน เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี

เชิงเทคนิค - ฐำนข้อมูลมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกฎระเบียบท่ีเป็นข้อกีดกัน

ทำงกำรค้ำเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้ำท่ีส ำคัญ

- ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้เก่ียวกับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกฎระเบียบ

ทำงกำรค้ำเชิงเทคนิค 250



ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

- ฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำร


- ฐำนข้อมูลผู้เช่ียวชำญ

   - กำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ควำม อย่ำงน้อย 34 100 - จัดท ำบทควำม บทวิเครำะห์เรียบร้อยแล้ว  จ ำนวน 34 เร่ือง โดยครอบคลุม

เคล่ือนไหวและวิเครำะห์ผลกระทบของมำตรฐำนระบบ 27 เร่ือง เร่ือง ด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ด้ำนควำมปลอดภัย

กำรจัดกำรกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ รวมท้ังแนวโน้ม และอำชีวอนำมัย ควำมม่ันคงปลอดภัยและควำมเส่ียง และอ่ืนๆ 

และปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ และผ่ำนเว็บไซต์ 

'- จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติด้ำนมำตรฐำน 1 เร่ือง/ปี 1 เร่ือง/ปี - จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร

ระบบกำรจัดกำรหรือกฎระเบียบกำรค้ำเชิงเทคนิคและ หรือกฎระเบียบกำรค้ำเชิงเทคนิคและข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ประกอบกำร

ข้อเสนอแนะ และหน่วยงำนภำครัฐเรียบร้อยแล้ว

- กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบ 1 1 100 - เผยแพร่บทควำม/บทวิเครำะห์และข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวผ่ำนช่องทำง

กำรจัดกำรและกฎระเบียบทำงกำรเชิงเทคนิคท่ีส ำคัญผ่ำน ต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว


ช่องทำงต่ำงๆ - จดหมำยข่ำวรำยเดือนเพ่ือกำรเตือนภัยและเผยแพร่ผ่ำนส่ือต่ำงๆ 

- สัมมนำเชิงวิชำกำร คร้ังท่ี 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 2 ณ จังหวัดชลบุรี 

เรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ :

 - ผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตกำรค้ำและกำรบริกำรท่ัวไป หน่วยงำนภำครัฐ 

เช่น ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม (สมอ.) สถำบันเครือข่ำยของกระทรวงอุตสำหกรรมและผู้สนใจ

ท่ัวไปได้รับกำรแจ้งเตือนเก่ียวกับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกฎระเบียบ

ทำงกำรค้ำท่ีส ำคัญต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม รวมถึง ได้รับ

ข้อมูลและองค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับตัวและ

เตรียมควำมพร้อมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจกำรผลิตกำรบริกำร

ภำคอุตสำหกรรม
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

35. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม - - 96.67 4,850,000 2,667,500 2,667,500 55 ผลการด าเนินงาน ดังน้ี

อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ ามัน 1. ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิต

   35.1 ศึกษำแนวทำงกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 1 1 100 ได้จำกปำล์มน้ ำมัน

และก ำหนดแผนตลอดกำรด ำเนินโครงกำร 2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อจ ำกัด สภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำรพัฒนำ

   35.2  ศึกษำข้อจ ำกัด สภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำร 1 1 100 อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมันของไทย

พัฒนำอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมัน 3. ข้อมูลอุตสำหกรรม กลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใช้โอเลโอเคมีจำกปำล์มน้ ำมัน

ของไทย ต่ำงชำติ ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ

   35.3 ประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1 เพ่ือศึกษำข้อมูลประกอบ 1 1 100 4. ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมัน ท่ีมีศักยภำพในกำรพัฒนำ

กำรวิเครำะห์ข้อจ ำกัด ปัญหำ และอุปสรรค และคัดเลือก เชิงพำณิชย์

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมเห็นไปได้ 5. ร่ำงแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมโอเลโอเคมี

   35.4 ประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2 เพ่ือรับฟังแนวทำงใน 1 1 100 6. ก ำหนดจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ และร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำ

กำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้ และส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ เม่ือวันท่ี 12 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พำร์ค

จำกปำล์มน้ ำมัน

   35.5 ส ำรวจข้อมูลอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จำก 1 1 100

ปำล์มน้ ำมัน กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใช้โอเลโอเคมีท่ี

ผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมันต่ำงชำติ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ

   35.6กำรคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีท่ีมีศักยภำพ 2 2 100

   35.7 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดของ 2 2 100

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

   35.8 ร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรม 1 1 90

โอเลโอเคมีท่ีผลิตได้จำกปำล์มน้ ำมัน

   35.9 รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลงำน 1 1 80
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หน่วยงาน : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :  R     แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงำนยุทธศำสตร์   แผนงำนบูรณำกำร

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. ท่ี : 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ อก.ท่ี :  2.5 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

36. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -                -                -           3,870,000 3,600,000 3,600,000 100 ผลการด าเนินงาน

เพ่ือรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) ผลผลิต :

กิจกรรมท่ี 1  เก็บข้อมูลจำกผู้ใช้งำน   - มีระบบไอทีซ่ึงสำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ให้กับผู้ประกอบกำร

   1.1 เก็บข้อมูลจำกผู้ใช้งำนส่วนงำนเพ่ิมเติม (ผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้น ำเข้ำรถยนต์) รวมท้ัง สำมำรถรองรับกำรท ำงำน

         - ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำก สศอ. และ สมอ. 2 หน่วยงำน 2 หน่วยงำน 100 ในส่วนของกำรอนุมัติ Eco Sticker ของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง

   1.2 เก็บข้อมูลจำกผู้ใช้งำนส่วนงำนปรับปรุงระบบ (ได้แก่ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

         - ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรและสศอ. 1 หน่วยงำน 1 หน่วยงำน 100 อุตสำหกรรมกรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร) โดยระบบไอที จะต้องมี

กิจกรรมท่ี 2 หำรือและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ร่วมกับ เสถียรภำพ สำมำรถรองรับกำรเพ่ิมปริมำณข้อมูลของรถยนต์ท่ีจะย่ืนขอ

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง 17  คร้ัง 22 คร้ัง 100.00 อนุมัติ Eco Sticker ได้

   2.1 หำรือและปรึกษำเก่ียวกับกำรพัฒนำและปรับปรุง ผลลัพธ์ : ประชำชนและผู้ซ้ือรถยนต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง

ระบบเว็บไซต์ตลอดท้ังโครงกำร และน ำข้อมูลเปรียบเทียบประกอบกำรตัดสินใจซ้ือรถได้ รวมท้ัง ผลต่อ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนำและปรับปรุงระบบงำน ส่วนท่ี 1 อุตสำหกรรมรถยนต์ในกำรพัฒนำคุณสมบัติของรถยนต์ท่ีมีควำมสะอำด

  3.1 ท ำกำรออกแบบและปรับปรุงระบบ Eco Sticker, ประหยัด ปลอดภัย

เว็บไซต์ Mobile Application และกำรพัฒนำและขยำย

ฐำนข้อมูล เช่น

- เพ่ิมกำรแนบรูปรถยนต์ ภำยใน 5 รูปและภำยนอก 5 รูป 1 งำน 1 งำน 100

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

- ปรับปรุงและแก้ไขระบบลงทะเบียน Technical Servic 1 งำน 1 งำน 100

  และกำรอนุมัติ Technical Service เพ่ิมเติม

- เพ่ิมฟังก์ช่ันกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ Technical Service 1 งำน 1 งำน 100

- ปรับปรุงและแก้ไขระบบ Notificationของ Technical Service 1 งำน 1 งำน 100

- เพ่ิมกำรต้ังค่ำ แก้ไขและลบปฏิทินวันหยุด 1 งำน 1 งำน 100

ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม(สศอ.)

- พัฒนำและปรับปรุง Mobile Application ท่ีสำมำรถรองรับ 1 งำน 1 งำน 100

IOS และ Android

- ปรับปรุงรำยงำน 6 เดือนย้อนหลัง มีกำรตัดข้อมูลออก 1 งำน 1 งำน 100

- พัฒนำและปรับปรุงหน้ำจอของแต่ละส่วนงำนให้ใช้งำน 1 งำน 1 งำน 100

ได้'สะดวกและสวยงำม

- พัฒนำและปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบ ECO Sticker 1 งำน 1 งำน 100

- ปรับหน้ำเว็บไซต์กำรแสดงผลในตำรำงรถยนต์รุ่นท่ีไม่มี 1 งำน 1 งำน 100

กำรผลิตแล้ว

กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบหน้ำจอพัฒนำระบบงำนเพ่ิมและ

ปรับปรุงระบบงำน ส่วนท่ี 2

   - พัฒนำระบบส ำหรับออกใบอนุญำตส ำนักงำน 1 งำน 1 งำน 100

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.)

   - พัฒนำหน้ำจอส ำหรับกรมศุลกำกร 1 งำน 1 งำน 100

   - พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 1 งำน 1 งำน 100

กิจกรรมท่ี 5 จัดประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ

    - มีกำรจัดประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำม 1 งำน 1 งำน 100

เหมำะสมของโครงกำร

กิจกรรมท่ี 6 จัดกำรฝึกอบรมใช้งำนเพ่ิมเติม

   - จัดให้มีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเพ่ิมเติมระบบ Eco Sticker 1 งำน 1 งำน 100
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ผลการด าเนินงาน/

ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

แผน/ผล  12 เดือน ได้รับจัดสรรตาม

 พรบ.

แผน/ผล  12 เดือน

และระบบสำหรับออกใบอนุญำตส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม (สมอ.)

กิจกรรมท่ี 7 ทดสอบและปรับปรุงระบบให้เข้ำกับกำรใช้งำนจริง

    - ทดสอบและปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพ่ือให้มีควำมปลอดภัย 1 งำน 1 งำน 100

เพ่ิมข้ึนและมีควำมสะดวกในกำรใช้งำน

   - ทดสอบและปรับปรุงระบบให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนของ 1 งำน 1 งำน 100

ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำท่ี รวมท้ังประชำชน พร้อมกันได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

   - ทดสอบและปรับปรุงระบบกำรแสดงป้ำยข้อมูลรถยนต์ใน 1 งำน 1 งำน 100

รูปแบบมำตรฐำนและรูปแบบอ่ืนๆ

รำยงำนกำรศึกษำข้ันต้น (Inception Report) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคร้ังท่ี 1 (Progress Report No.1) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคร้ังท่ี 2 (Progress Report No.2) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



แผนท้ังปี ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1. การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 2 2 (3) 2 2.3 140,000,000 140,000,000  95,640,000    68.31    

รวมท้ังส้ิน 140,000,000 140,000,000  95,640,000    68.31   

สรุปรายงานผลโครงการ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการโครงการ

ความสอดคล้อง งบประมาณ (บาท)

ยุทธ์ฯ 20 ปี ยุทธ์ฯ จัดสรร ยุทธ์ฯ อก. กลยุทธ์ อก.
 ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  R      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานงประมาณจัดสรร :   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานยุทธศาสตร์  R     แผนงานบูรณาการ

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 1 แห่ง 1 แห่ง 100       140,000,000 140,000,000      95,640,000 68.31 ผลการด าเนินงาน

   เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างนิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ผลลัพธ์ : ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนได้แก่ การจ้างงาน การใช้วัตถุดิบ

ในการผลิต และกิจกรรมต่อเน่ืองในการจัดต้ังนิคมฯ

ปัญหา-อุปสรรค

 - กนอ. มีการปรับแก้ TOR หลายคร้ัง และมีการประกาศประกวดราคาทาง

อิเลคทรอนิกส์ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกได้ยกเลิกตามประกาศ กนอ. ท่ี 172/2559

เน่ืองจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

แผน/ผล 12 เดือน แผน/ผล 12 เดือนได้รับจัดสรรตาม 

พรบ.

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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