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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 

หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล

การด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก 
1. การปกป้อง
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.2 ต่อยอดการ
ด าเนนิการของ
หน่วย
พระราชทานและ
ประชาชนจติอาสา
พระราชทานตาม
แนวพระราชด าร ิ

 1. โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น  า” ประกอบด้วย 
1) จิตอาสาคลองสวยน  าใส (คลองเปรมประชากร,  

คลองแสนแสบ, คลองบางล าพ,ู คลองสี่วาพาสวสัดิ,์ คลองขดุเจา้เมือง, 
คลองคอต่อ) 

2) จิตอาสารักษ์แม่น  าลุ่มน  าสายหลัก (แม่น  ากวง, แม่น  า
เจ้าพระยา, แม่น  าป่าสัก, แม่น  าบางปะกง, ลุ่มน  าปราณบุร,ี  
ลุ่มน  าตาปี, ลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา, แม่น  าพอง, แม่น  าชี, แม่น  ามูล) 

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
1. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน  าในคลองและลุ่มน  าสาย

หลัก 428 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 1,500 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28 
2. ตรวจก ากับดูแลโรงงานท่ีระบายน  าลงสูล่ าน  าสาธารณะ 188 

โรงงาน จากเป้าหมาย 540 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 35 
3. พิธีลงนามความร่วมมือด าเนินกิจกรรม (MOU) 169 

หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 121 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 72 
4. การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสเีขียวและการ

บริหารจดัการอยา่งยั่งยืน 145 โรงงาน จากเป้าหมาย 180 โรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

5. จัดสร้างนวัตกรรมและติดตั ง 
    - เครื่องดักขยะลอยน  า 4 เครื่อง 
    - ทุ่นกักขยะลอยน  า 4 เครื่อง 
    - ระบบบ าบัดน  าเสยี 1 แห่ง 

29 เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
จึงท าให้บาง
กิจกรรมต้องเลื่อน
ระยะเวลาออกไป
ท าให้ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

ปรับแผนการ
ด าเนินกิจกรรม
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ ์
ที่เกิดขึ น เช่น  
ลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หรือด าเนินการ
ตามมาตรการที่
ทางรัฐบาล
ก าหนด เป็นต้น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

    - ติดตั งถังดักไขมัน 200 ใบ 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง ณ ล าห้วยสามพันนาม จ.

ประจวบครีีขันธ์ 
  2. โครงการ “จิตอาสาพัฒนาอื่น ๆ” 

ประกอบด้วย 10 กิจกรรม 
1) จิตอาสาคลองสวยน  าใสชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมนั โดย

มอบถังดักไขมันให้ศูนย์อ านวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อแจกจ่ายและติดตั งให้กับประชาชนท่ีอยู่บริเวณลุม่น  า ล าคลอง 
ใช้ดักเศษอาหาร, ไขมั ก่อนไหลลงสู่แม่น  าล าคลอง จ านวน 581 ใบ 
จากเป้าหมาย 1,000 ใบ คิดเป็นร้อยละ 58 

2) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมใจกันปนัสขุสูส่ังคม 
โดยช่วยเหลือผู้ขาดแคลน จ านวน 3 คน และมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคใหผู้้ประสบภัยพิบัติ จ านวน 50 คน 

3) โครงการตามแนวพระราชด าริ / กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการผลิต หลักสูตรการสร้างกี่กระตุก โดยพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการผลติการสร้างกี่กระตุก 1 ครั ง ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงในพระราชด ารสิมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิา
ภานเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ีด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 25 
ธ.ค. 63 

4) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 เราท าความดีเพ่ือพัฒนา
ชุมชน  

5) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาสาพาน้องอ่ิม 
6) โครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี 3 

35 
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7) โครงการพลังอาสา ด้วยรัก อุ่นใจ ห่างไกลโควิด -19  โดย
มอบแอลกอฮอล์ท าความสะอาดฆา่เชื อ จ านวน 60 ลิตร ให้กับ
โรงพยาบาลสงฆ์ 1 ครั ง ณ วันท่ี 18 ม.ค. 64 

8) โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม 
9) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนา

สถานที่ทางศาสนา โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีทางศาสนา 1 ครั ง 
10) จิตอาสากรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการตรวจวดั PM 2.5 3 ครั ง 
นโยบายหลัก 
5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 
5.2.1 พัฒนา
อุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสเีขียว 
(Bio-Circular-
Green (BCG) 
Economy) 

 1. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (ปี พ.ศ. 2561-
2570) 
มาตรการขจัดอุปสรรคทางการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน 

1) ปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน  าตาลทราย พ.ศ. 2527 
- ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย (สอน.) ได้มี

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและ
คุณภาพน  าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถน าน  าเชื่อมไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์อื่นที่ไม่ใช่
น  าตาลทรายได ้

2) ปรับปรุงประกาศ อก. เร่ือง การให้ตั งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบในทุกท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 

 - มีประกาศ อก. เรื่อง การให้ตั งโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบใน
ทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ 

1) พื นที่น าร่องเป้าหมาย 3 เขต ได้แก่ EEC ภาคเหนือตอนล่าง 
(ก าแพงเพชร นครสวรรค์) และภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแกน่) 

- - - -  
 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น  าตาลทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- เกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศแล้วรวม 
50,740 ล้านบาท ในพื นที่น าร่องเป้าหมายตามมาตรการฯ ได้แก่ 
เขต EEC ด าเนินการผลติแล้ว 3 โครงการ (9,740 ล้านบาท) และ
เขตพื นท่ีภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) 1 โครงการ (41,000 
ล้านบาท) 
 มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ 

1) ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนนุ
อุตสาหกรรมชีวภาพตามความเหมาะสม เชน่ มาตรการจัดซื อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 
2560-2564  มาตรการจัดจ าหน่ายถุงพลาสติกผ่านผู้ประกอบการ
เอกชน เป็นต้น 

- อก. ได้มีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี 378/2562 เรื่อง 
แต่งตั งคณะกรรมการบรหิารการออกใบรับรองผลติภณัฑ์พลาสติกที่
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการออกใบรับรองผลิตภณัฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิ 
บรรจภุัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ทั งนี  อก. โดย 
สศอ. ไดม้ีการประกาศ สศอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
ผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายไดท้างชีวภาพ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 
2563 และกรมสรรพากรมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับท่ี 388) เรื่อง ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่ได้จา่ย
เป็นค่าซื อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี 9 
กันยายน 2563 โดยครอบคลมุผลติภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ 11 
ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก จานชามถาดพลาสติกแบบ
ใช้ครั งเดียวทิ ง ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก

 
 
 
 
 
-ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
-ส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับเพาะช า ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน  า และฟิลม์
ปิดฝาแก้ว  

- สศอ. ได้ให้การรับรองผลิตภัณฑแ์ก่ผู้ประกอบการแล้ว 3 ราย 
ได้แก่ บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม บจก.แวนด้าแพค และ บจก. บี
ดี สตรอว์ ซึ่งทั งสามรายเป็นผูผ้ลติหลอดพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ 

2) ออกมาตรฐานเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพ่ิมขึ น 

- อก. โดย สมอ. ด าเนินการออกมาตรฐานผลติภณัฑ์ชีวภาพแล้ว
รวมจ านวน 27 เรื่อง  
มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศ
ด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) 

1) R & D สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม 
- ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัยชีวภาพ กับส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ 
TCELS โดยTCELS รับเป็นหน่วยงานด าเนินการด้านงานวิจัย Bio 
Pharmaceutical เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกับ CoBE และมีความ
ร่วมมือจาก มอ. เป็นหน่วยงานเครือข่าย CoBE และศูนย์ของ
ภูมิภาคต่อไป 

2) Prototype/Scale up เชื่อมโยง งานวิจัย ให้ค าปรึกษา 
สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ 
Factory 4.0 ผ่าน Industry Transformation Center (ITC) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อก. โดย สศอ. ได้บูรณาการ 
การท างานร่วมกับสถาบันพลาสตกิ (สพต.) เพ่ือด าเนินโครงการ
ยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จ านวน 32 ราย และมีผลิตภัณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
-ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น  าตาลทราย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พลาสติกชีวภาพต้นแบบ 20 ผลติภัณฑ์ เช่น กระติ๊บข้าว กระปุก
เครื่องส าอาง เฝือกอ่อน ถาดไข่พลาสติก บรรจภุณัฑ์พลาสติก 

3) Human Resource Development สร้างผู้ประกอบการ 
ด้าน Bio Industry และสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อก. โดย สศอ. ได้บูรณาการการ
ท างานร่วมกับสถาบันพลาสติก (สพต.) เพื่ออบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
ความรู้เบื องต้นและอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านพลาสติกชีวภาพ รวม 
382 คน 

4) Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอจัฉริยะ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อก. โดย สศอ. ได้บูรณาการการ
ท างานร่วมกับ สพต. เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมลูเชิงลึก
อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลทีส่ าคัญในลักษณะ Bio 
Innovation Linkage ซึ่งในปีแรกจะเป็นการจัดท าฐานข้อมลู
เทคโนโลยีการผลติ และฐานข้อมลูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบ
ตราสญัลักษณ์ Bio label และระบบการรับรองผลติภณัฑ์พลาสติก
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รองรับการด าเนินมาตรการใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของภาครัฐ ขณะนี ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio 
Label แล้ว และได้จัดการอบรมให้ความรู้แกผู่้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 30 ราย เพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขอรับรอง Bio label ให้กับผลติภณัฑ์ชีวภาพ พร้อมทั ง
ประชาสมัพันธ์ถึงมาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพื่อให้กลุ่มนติิบุคคล
ที่ซื อสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถยื่นขอลดหย่อน
ภาษีกับกรมสรรพากรต่อไป 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 
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งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- อก. โดย สอน. จัดตั งศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ  
ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบรุี เพื่อเช่ือมโยงงานวิจัยสู่
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564  
 

  2. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

อก. โดย สศอ. ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งผ่านการ
ปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั งภายในและ
ภายนอก อก. เพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี (ตามค าแนะน าของ
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร)ี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 
แนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ  1) แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ อก.  
2) (ร่าง) ข้อเสนอมาตรการส่งเสรมิ/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม (Cross-cutting) เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื ออ านวยต่อการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
การผลิต การบริโภค การจดัการของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูม ิ 
3) (ร่าง) ข้อเสนอมาตรการส่งเสรมิ/พัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาน าร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก และ 
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยแตล่ะสาขา มีข้อเสนอมาตรการฯ 4 
ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดบิ
ทุติยภูม ิ

- - - - ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทั งนี  นายกรัฐมนตรไีด้พิจารณาแลว้มีบัญชามอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Model) พิจารณารายละเอียดและความสอดคล้องของแนวทางที่ 
อก. เสนอ กับแนวทาง/ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามนโยบายการ
พัฒนา BCG Economy ต่อไป 

  3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน ด้านแร่และ
โลหะของประเทศ และสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

1) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยรีีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสีย
เป็นแหล่ง ทรัพยากรทดแทน สนับสนุนการพัฒนา เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื นที่จังหวดั
ปราจีนบุรี ล าพูน และลพบุรี โดยด าเนินการส ารวจ ศึกษา และ
รวบรวมข้อมลู ชนิด/ประเภทขยะหรือของเสียที่เกดิขึ นในพื นท่ี
จังหวัด ปราจีนบุรี ล าพูน ลพบุรี ทั งนี  อยู่ระหว่างคัดเลือกขยะหรือ
ของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคลิ 

2) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพ่ือ สร้าง/
ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือ ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ อยู่
ระหว่างด าเนินการส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมลู และคัดเลือกของ
เสียเปา้หมาย ได้แก่ ขยะหรือของเสีย หรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ นจาก
กระบวนการผลติที่มีโลหะ เป็นส่วนประกอบ รวมไม่น้อยกว่า 2 ชนิด
ทั งนี  ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านงานวิจยัและ พัฒนา
เทคโนโลยีรไีซเคลิที่ประสบความส าเรจ็ของ กพร. รวมทั งการใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับ เทคโนโลยรีีไซเคิลตลอดจน

 เนื่องจากเกิด  
สถานการณ์  โควิด-
19 

- 0.1869 กรม
อุตสาหกรรม
พื นฐานและ
การเหมืองแร ่
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบควบคมุมลพิษทาง อากาศและน  าเสีย ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรไีซเคลิ กพร. ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ในช่วง
เดือนตุลาคม - มกราคม รวมทั งสิ น 103 ราย 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาและ 
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ โดยอยู่ระหว่างส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรไีซเคลิเพื่อน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้และของเสยีรวมถึงผล
พลอยได้ (หรือ By-products) กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ และ
คัดเลือกเทคโนโลยีรไีซเคิล เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมการแพทย ์

4) ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหา
ยาก (Rare Earth Elements) ในหางแร่ (Tailing) จาก
อุตสาหกรรม แร่ในเขตพื นที่ภาคใต้ ส าหรับเป็นวัตถุดิบรองรับการ
พัฒนา อุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศ โดยได้คดัเลือกพื นที่
แหล่งหางแร่ในพื นท่ีภาคใต้ เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อ
เตรียมส่งวิเคราะหต์ัวอย่าง  

5) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ โดยได้
ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์และตัวชี วัด การประเมิน
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
ให้แก่ผู้ประกอบการและผูส้นใจ จ านวน 20 ราย และลงพื นที่ตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กรให้แก่สถานประกอบการ จ านวน 1 ราย ทั งนี  อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ และตัวชี วัด การประเมิน
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และลงพื นที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 

6) ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชมุชนเป้าหมายสู่
การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนกิส์
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
วัตถุดิบ ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ อยู่ระหว่างส ารวจ ศึกษา 
และรวบรวมข้อมลูเกี่ยว กับกระบวนการคัดแยกและถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั งรูปแบบการบริหารจดัการและการด าเนิน
ธุรกิจ 

  4. การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพ่ิมขึ นจากเดิมอีก 25% ของรายจ่ายที่ซื อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

โดยผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ 11 ประเภท ได้แก ่ถุงหูหิ ว หลอด ขวด ถุงขยะ 
ช้อนส้อมมีด จานชามถาด แก้วน  า ฝาแก้วน  า ถุงเพาะช า ฟิล์มคลุม
ดิน และฟิลม์ปิดฝาแก้วน  า โดยมีขั นตอน ดังนี  1) ผู้ผลิตผลติภณัฑ์
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายในประเทศ ยื่นขอรับรอง
ผลิตภณัฑ์กับ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ 2) 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล ซื อขายผลติภณัฑ์พลาสติกย่อย
สลายได้ทีไ่ดร้ับการรับรองแล้ว สามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้
กับกรมสรรพากร โดยมีเง่ือนไข คอื 1) ต้องซื อสินค้าจากผู้ผลิตที่จด
ทะเบียนภาษี VAT 2) ต้องซื อสินค้าจากผูผ้ลติที่ผ่านการรับรอง
ผลิตภณัฑ์จาก สศอ.  และ 3) มีผลตั งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 
ธันวาคม 2564 

    ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
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  5. การจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ 
1) ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  

(1) ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับ
พลาสติกชีวภาพ มอก.3084-2563 มาตรฐานพลาสติก – วิธีเตรียม
ตัวอย่างส าหรับการทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ และอยู่
ระหว่างขั นการการก าหนดมาตรฐาน ดังนี  

(2) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (กมอ.) ให้
ความเห็นชอบร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 6 เรื่อง และอยูร่ะหว่างรอ
ประกาศกระทรวงฯ 

(3) จัดเตรียมร่างมาตรฐานตามแผน 5 เรื่อง ดังนี  
(3.1) ร่างมาตรฐานคณุภาพดิน –ผลกระทบของมลพิษต่อ

ไส้เดือนดิน – เลม่ 1 
(3.2) ร่างมาตรฐานคณุภาพดิน –การหาศักยภาพการเกดิไน

ตริฟิเคชันและการยบัยั งการเกดิไนตริฟิเคชัน 
(3.3) พลาสติก – ฟุตปรินท์ของคาร์บอนและสิ่งแวดล้อมของ

พลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม 1 : ทั่วไป 
(3.4) พลาสติก – ฟุตปรินท์ของคาร์บอนและสิ่งแวดล้อมของ

พลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม 2 : คารบ์อนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน
(มวล) ของคาร์บอนไดออกไซด ์

(3.5) พลาสติก –ฟุตปรินท์ของคาร์บอนและสิ่งแวดล้อมของ
พลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม 3 กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ 
2) ด้านเศรษฐกิจสเีขียว (Green Economy) อยู่ในขั นตอน ดังนี  

(1) ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อทบทวนมาตรฐาน
รถจักรยานยนต์ : เฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (มอก.
2605 – 2556) 
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ส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
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(2) จัดเตรียมร่างมาตรฐานใหม่ เรือ่ง บทนิยามที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมยางล้อ เลม่ 1 ยางลอ้แบบสูบลม 

20 

  6. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี  
1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับราย

สาขา การลดปริมาณน  าในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว ด าเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตทีส่ะอาดระดับรายสาขา การ
ลดปรมิาณน  าในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสรมิอุตสาหกรรมสเีขียว 
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 1,690 แห่ง กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่ในพื นท่ีที่ขาดแคลนน  าหรือเกดิภัยพิบตัิภัยแล้ง 
จ านวน 3,033 แห่ง 

2) โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความ
ยั่งยืนดว้ยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการในพื นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี 
นนทบุรี นครปฐม  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วม
โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม (EMS-DIW) และระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน มีโรงงานอุตสาหกรรมใหค้วามสนใจสมัครเข้า
ร่วมระบบ EMS-DIW จ านวน 6 โรง ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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จ านวน 3 โรง ซึ่งจะได้ขยายเวลารบัสมัครออกไปจนกว่าจะครบตาม
เป้าหมาย   

3) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว อยู่ระหว่างจดัท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
และท าหนังสือเชญิชวน จ านวน 3,000 ราย และด าเนินการรบัสมคัร
โรงงานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 ราย โดยมโีรงงาน
สนใจสมคัร จ านวน 100 โรง รวมทั ง ได้จัดท าแบบส ารวจเกีย่วกับ
ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและ
น  าใต้ดิน พ.ศ.2559    ส่งให้กับโรงงานด าเนินการตอบกลับ 

4) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ
หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3-5 อยู่ระหว่างเชิญ
ชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุม่เป้าหมายสถาน
ประกอบการที่ขอเทียบระดบัท่ี 3 หรือขอเลื่อนจากระดับที่ 1-2 เป็น 
3 หรือจากระดบั 3  เป็นระดับ 4 หรือจากระดับ 4 เป็นระดับ 5 
และรับสมัครโรงงาน ชี แจงรายละเอียดของโครงการ กระบวนการ
ตรวจประเมิน และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
ประเมิน 

5) โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
- แผนงานการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน  าในโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื นที่ลุ่มน  าสายหลกั 
เป้าหมาย 5 โรง โดยลงพื นที่ส ารวจ/ถ่ายทอดความรู้/หาแนวทางการ
ใช้น  าของโรงงาน 

- แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตที่สะอาดส าหรับ
อุตสาหกรรมระดับรายสาขา เป้าหมาย 10 โรง โดยลงพื นที่ส ารวจ/
ถ่ายทอดความรู้ /หาแนวทางการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด ส าหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา  
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- แผนงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมาย 18 โรง โดยได้
จัดท าคู่มือและ/หรือเอกสารประกอบ การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการใน
พื นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปทุมธาน ี

- แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป้าหมาย 40 โรง โดยได้
จัดพิมพ์คู่มือและแผ่นพับ เพื่อประชา สัมพันธ์อุตสาหกรรมสีเขียว 
และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอ
เทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

  7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชีวภาพ 
(Bioeconomy ; Non-food) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย 

- กลุ่มพลาสติกชีวภาพ : ผ้ากันเปือ้น/เสื อกาวน์แบบใช้ครั งเดียว
ทิ ง, ถุงพลาสติกชีวภาพ, ถุงมือพลาสติก, กระปุกครมี และแผ่นกรอง
หน้ากากอนามัย  

- กลุ่มเวชภัณฑ์ชีวภาพ/เครื่องส าอาง/เคมีชีวภาพ : เซรั่มผสม
สารไกลโคลิก, ครีมผสมสารสกัด policosanol และสารสกัดจาก
ธรรมชาตโิดยใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลาย  

 - กลุ่มผลติภณัฑ์ที่ใช้เศษวัสดเุหลอืทิ งจากอ้อย : พื นทางเดินจาก
เศษวัสดุทางธรรมชาติ และ เชื อเพลิงชีวมวลอัดเมด็ (Wood Pellet)  

2. ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 
จ านวน 10 กิจการ เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผ้ลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ี
ด าเนินการพัฒนามีโอกาสน าไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ นใน
อนาคต ได้แก ่

    ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น  าตาลทราย 
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- ผ้ากันเปื้อน จ านวน 2 กิจการ คือ บริษัท เดลแคม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และ บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 

- ถุงพลาสติกชีวภาพ จ านวน 1 กิจการ คือ บริษัท ที.เอส.
ที.พลาสแพค จ ากัด 

- ถุงมือพลาสติกชีวภาพ จ านวน 1 กิจการ คือ บริษัท โนวาเมดิค 
จ ากัด 

- กระปุกครีม จ านวน 4 กิจการ คอื บริษัท ท้อป เทร็นด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คอนิเมก จ ากัด, บริษัท ที ซี พี 1995 ได
เวอร์ซิไฟด์ จ ากัด และบริษัท จอมพันธ ์กรุ๊ป จ ากัด 

- ครีมผสมสารสกัด policosanol จ านวน 1 กิจการ คือ บริษัท 
โมเดริ์นไลน์ คอสเมติกส์ จ ากัด 

- เซรั่มผสมสารไกลโคลิก จ านวน 1 กิจการ คือ บริษัท จั่งวัฒนา 
กรุ๊ป จ ากัด 

แผนธุรกิจของผลิตภณัฑ์ที่น าไปตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ จ านวน 10 
ผลิตภณัฑ์ และทดลองผลิตในสถานประกอบการจ านวน 6 
ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน, ถุงพลาสติกชีวภาพ, ถุงมือพลาสติก
ชีวภาพ, กระปุกครมี, ครีมผสมสารสกัด policosanol และเซรัม่
ผสมสารไกลโคลิก 

3. จัดท าแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 10 ผลิตภณัฑ์ และทดลองผลิตในสถานประกอบการจ านวน 
6 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน, ถุงพลาสติกชีวภาพ, ถุงมือพลาสติก
ชีวภาพ, กระปุกครมี, ครีมผสมสารสกัด policosanol และเซรัม่
ผสมสารไกลโคลิก 

4. การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก ่
- ถุงมือพลาสติกชีวภาพ (ร้าน Koongtung (กุ้งถัง) และ บริษัท 

โนวาเมดคิ จ ากัด) 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- กระปุกครีม (บริษัท จั่งวัฒนา กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ท้อป
เทร็นด์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

5.สัมมนาอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
เผยแพร่สถานีโทรทัศน์ 

5.2.2 พัฒนา
อุตสาหกรรมไทย
ให้สามารถ
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือ
แนวโน้มการค้า
โลก 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 

โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนา/ปรับปรุง
ต้นแบบเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
จ านวน 88 ต้นแบบปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นที่
ได ้

- 5.2140 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

5.2.4 พัฒนา
ระบบและกลไก
ภาครัฐ และ
สภาพแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพใน
การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ 

 1. การจัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
(Self-Declaration) และการขึ นทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน (Third Party) 

เพื่อจัดท าและพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน (Self-Declaration) และจดัท าและพัฒนาระบบการ
ขึ นทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (ระบบการอนุญาตและ
ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน) โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 

15 - - 1.4850 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

นโยบายหลัก 
5.3 พัฒนาภาค
เกษตร 

- 1. ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 
(One Province One Agro-Industrial Community : 
OPOAI-C) 

10 - - 3.0234 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 



 

 

-17- 
 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5.3.4 ส่งเสริมการ
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า
เกษตร 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภณัฑ ์
การตลาดทั ง Online และ Offline รวมทั ง การบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความยั่งยืน จ านวน 1,023 ราย 

  2. โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาผลติภัณฑเ์กษตรแปรรูป จ านวน 250 
ผลิตภณัฑ์ ปัจจุบันอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

- เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นที่
ได ้

- 10.0000 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

นโยบายหลัก 
5.7 พัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 
5.7.2 พัฒนา 
การอ านวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุน 
ธุรกิจ การค้า การ
น าเข้าส่งออก  
และโลจิสติกส์ใน
รูปแบบดิจิทัล 

- 1. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 

โดยด าเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ขององค์กร ส่งเสริมการประยุกต์ใช้โปรแกรม (Software) และ
อุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้าน 
โลจสิติกส์ เป้าหมายจ านวน 50 กิจการ ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

- เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นท่ี
ได ้

- 2.5045 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5.7.3 ส่งเสริม
การค้าในรูปแบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เพิ่มโอกาสให้
ผู้ประกอบการราย
ย่อยในภาคการ
ผลิตและบริการใน
การเข้าถึงตลาด 

 1. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยการอบรม/สมัมนา หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ แพลตฟอรม์ 

เพื่อการบริหารจัดการและด้าน Digital Marketing เป้าหมาย
จ านวน 1,700 กิจการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 159 กิจการ 

9.35 เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นที่ได้ 

- 3.8795 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

นโยบายหลัก 
5.8 พัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม
5.8.4 สนับสนุน
การพัฒนาโรงงาน 
ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบท่ีเป็น
โครงสร้างพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม
ระดับต้นน  า 

มติครม.เมื่อวันท่ี 29 
มีนาคม 2559 

1. ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
มติครม.เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 อนุมัติให ้อก. โดย สมอ. 

ด าเนินโครงการจดัตั งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
กรอบวงเงิน 3,705.7 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (2559-
2563) รัฐเป็นผู้ลงทุนทั งหมด แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 
ประกอบด้วยการกอสร้างสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบ
ตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถทดสอบรายการเสยีงจากยาง
ล้อท่ีสัมผัสผิวถนน (Noise) การยดึเกาะถนนบนพื นเปยก (Wet 
Grip) และความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) 
ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบจากApplus+ IDIAIDA เรียบรอย
แลว และเปดการท าการทดสอบแลวเมื่อวันที ่15 ตุลาคม 2562 ที่
ผ่านมา  
ระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ นส่วนยานยนต์ประกอบดวย 
สนามทดสอบกลางแจง 5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต (Long Distance and High Speed) สนามทดสอบระบบ
เบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park 

55 - - 2.0260 ส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนาม
ทดสอบการยดึเกาะถนนขณะเขาโคง (Skid-Pad) ด าเนินการ
ออกแบบการกอสรางทั ง 5 สนามแลว ขณะนี อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างสนามทดสอบ 4 สนาม ได้แก่ สนามทดสอบ
ระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ 
(Park Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และ
สนามทดสอบการยดึเกาะถนนขณะเขาโคง (Skid-Pad) คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 

นโยบายหลัก 
5.9 ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม ่
5.9.2 เร่งรัด
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั งใน
ภาคการผลติและ
บริการใหส้ามารถ
แข่งขันได้ 

 1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 

เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ค าแนะน าใน
รายละเอียดเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลติ 
การลดต้นทุนด้านพลังงาน การลดต้นทุนในการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพที่สูงขึ น ทั งในด้านการ
ปรับปรุงเครื่องจักรเดมิ หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทน  โดย
อยู่ระหว่างจัดท าหลักเกณฑ์การรบัสมัครและคัดเลือกสถานประกอบ
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ และจดัท าเอกสารเชิญชวนสถาน
ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 

15 - - 1.6359 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
1) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เป้าหมายจ านวน 250 กิจการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้

- 14.0359 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2) โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ โดยด าเนินการพัฒนาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนา
กระบวนการผลติ มาตรฐาน และการตลาด ให้แก่ผู้ทีส่นใจที่จะ
เริ่มต้นธรุกิจด้านค้าปลีกอาหาร เพื่อจะจัดตั งหรือขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ เป้าหมายจ านวน 80 กิจการ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

3) โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพ่ิม
มูลค่า โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการปรับปรุง
กระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocket ระบบ Lean 
Automation พัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลติขั น
สูง เป้าหมายจ านวน 160 กิจการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นที่
ได ้

นโยบายหลัก 
6. การพัฒนา
พื นที่เศรษฐกิจ
และการกระจาย
ความเจริญสู่
ภูมิภาค 
6.1 ส่งเสริมพื นที่
เศรษฐกิจเพื่อเป็น
ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของ
เอเชีย 
6.1.1 พัฒนา
เขตพัฒพิเศษภาค
ตะวันออกอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
1) ประธานกรรมการ กนอ. ลงนามประกาศเขตนิคมฯ Smart 

Park 
2) คณะกรรมการร่าง TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง TOR 

งานก่อสร้างฯ ก่อนเสนอผู้มีอานาจต่อไป 
3) อยู่ระหว่างการจัดทาร่าง TOR ของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวกส่วนกลาง 

15 - -  การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ
ไทย 

 2. โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 
ช่วงที ่1: กนอ. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนบท้ายสญัญาร่วม

ลงทุน โดยด าเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
1. กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
รายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาใหค้วามเห็นประกอบ 
2. บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพี ได้ส่งรายงานให้ กนอ. เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น และพิจารณา

30 - -  การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ
ไทย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มมีติให้ปรับปรุงแก้ไข
รายงานการเปลี่ยนแปลงฯ 
ช่วงที ่2: กนอ. จัดท า TOR จ้างท่ีปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุนแล้วเสร็จ ทั งนี  คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายใน ม.ีค. 
64 

6.1.4 เร่ง
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1. โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา 

ด าเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 เนื อที ่627.43 ไร่ (ข้อมูล ณ 23 
ก.พ. 64) 

99 - -  การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ
ไทย 

 2. โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

อยู่ระหว่างรอการส่งมอบท่ีดินจากกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทนุ 

- ระยะที ่2 
มีราษฎรบุกรุกและ
ใช้พื นที่อยู่ และ
กรมธนารักษ์ยังไม่
สามารถส่งมอบ
พื นที่ให้ กนอ.  
เช่าได ้

-  การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ
ไทย 

นโยบายหลัก 
7.1 ส่งเสริม
วิสาหกิจชมุชน
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
7.1.1 สร้างมูลค่า 
เพิ่มธุรกิจชุมชน
ผ่านอัตลักษณ์
ของพื นที่ 

 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
ชุมชน  

โดยด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
เชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ การบริหารจดัการธุรกจิ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลติภณัฑข์องฝากของที่ระลึก ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาที่แสดงถงึอัตลักษณ์ของพื นที่ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ผลิตภณัฑ์ชุมชน เป้าหมายจ านวน 20 คน 800 ราย 
24 กลุ่ม 240 ผลิตภณัฑ์ ด าเนินการแล้ว จ านวน 54 ราย 

4.1 เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ

- 9.5256 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการในพื นที่
ได ้

นโยบายหลัก 
8. การปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุก
ช่วงวัย 
8.3 พัฒนาอาชีวะ 
พัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพ และ
พัฒนาแรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในพิธี
มอบรางวลั
อุตสาหกรรม ประจ าปี 
พ.ศ.2563 
ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 
ธันวาคม 2563 
 

1. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
ด าเนินการ ดังนี  
1. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยชีีวภาพ ตามแนวคิด Bio 

Economy เป้าหมายจ านวน 45 คน ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการ  
2. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บุคลากรใน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป้าหมายจ านวน 60 คน ด าเนินการ
แล้ว จ านวน 30 คน  

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior และ SI Designer  
ที่สามารถประกอบ ติดตั ง/ออกแบบ ระบบทางกล ระบบควบคุม  
ระบบประมวลผล และซอฟต์แวรป์ฏิบัติการให้สามารถท างานร่วมกัน
เป็นระบบอัตโนมัติเป้าหมายจ านวน 735 คน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  

4. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ เทคโนโลยี
การผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่สูงอื่นๆ เป้าหมายจ านวน 85 คนด าเนินการแล้ว จ านวน 
10 คน 

7 เนื่องจากข้อจ ากัด
ตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีป้องการ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการในพื นที่
ได ้

- 12.1005 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

นโยบายหลัก 
10. การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศและเพ่ิม

 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื นฐานสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื นที่ประกอบการ 
- ติดตามตรวจสอบฯ สถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ

พื นที่ประกอบการเหมืองแร่เดือน พ.ย.63 ดังนี   
(1) เขต จ.สระบรุี จ านวน 22 ราย 24 แปลง โรงโม่หิน จ านวน 

38 ราย รวมทั งหมด 60 ราย  

    กรม
อุตสาหกรรม
พื นฐานและ
การเหมืองแร ่
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
10.4 สร้างความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรแร่ และ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
เพื่อการพัฒนา
ประเทศและคดิ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

(2) เขต จ.ตาก (อ าเภอแม่สอด) จ านวน 5 ราย 7 แปลง โรงโม่
หิน จ านวน 4 ราย รวม 9 ราย  

(3) เขต จ.บุรีรัมย์ จ านวน 10 ราย 10 แปลง โรงโม่หิน จ านวน 6 
ราย 16 ราย 

(4) เขต จ.ชลบุรี จ านวน 8 ราย 10 แปลง โรงโม่หิน 13 ราย 
จ านวน 21 ราย  

(5) เขต จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก (เก็บตัวอย่างน  า) 
จ านวน 1 ราย 13 แปลง  

(6) สรข. 3 จ.น่าน 2 ราย 2 แปลง โรงโม่หิน 3 ราย รวม 5 ราย 
(7) สรข.4 จ.พังงา สุราษฎร์ฯ จ านวน 1 ราย 1 แปลง โรงโม่ฯ 1 

ราย รวม 3 ราย 
(8) สรข. ด าเนินการในพื นที่จังหวดัชลบุรี จ านวน 16 ราย 17 

แปลง รวมทั งหมด 16 ราย 
- เฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงฯ จ.สระบรุี 1 พื นที ่จ.บุรีรัมย์ 1 พื นที ่จ.

ตาก 1 พื นที ่
- เฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงฯ จ.ชลบรุี  เมื่อวันที ่14-18 ธ.ค.63 จ านวน

1 พื นที่ 
- ตรวจวิเคราะห์คณุภาพน  าฯ เหมอืงแร่ทองค า จ.พิจิตร 

เพชรบูรณ์ ครั งท่ี 1 วันท่ี 15-18 ธ.ค.63 
- สรข. 3 ด าเนินการผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื นที่ จ.เชียงใหม ่จ านวน 5 ราย 5 
แปลง ได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศและแรงสั่นสะเทือน ใน
เขตพื นท่ีชุมชนบริเวณหมู่เหมืองดอยโตนท้องที ่ต.จ าป่าหวาย และ 
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จ านวน 5 ราย 5 แปลง  สรข.4 - เขต จ.
ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี จ านวน 2 ราย 2 แปลง โรงโม่หิน 3 ราย 
โรงแต่งแร่ 1 ราย รวมทั งหมด 6 ราย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่ 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจประเมินและยกระดับ จ านวน 

362 ราย 
3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐานให้มี

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 
4) ส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐานให้

เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 
- ให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื องต้นแก่สถานประกอบการ

ดังนี  1. วันท่ี 1-4 ธ.ค. 63 จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี 2. วันท่ี 
14-19 ธ.ค. 63 จังหวัดลพบุรี 

- ลงพื นที่ให้ค าแนะน าให้ความรูส้ถานประกอบการตามมาตรฐาน
เหมืองแร่สเีขียว ระหว่างวันท่ี 22-30 ธันวาคม 2563 ในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ เลย นครพนม และร้อยเอ็ด 

- วันท่ี 22-25 ก.พ.64 ลงพื นที่ไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพ
เบื องต้นแก่สถานประกอบการที่มศีักยภาพใน จ.ราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี 12 ราย โดยมผีู้ประกอบการสมัครแล้ว และได้
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 4 ราย 

5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับท่ี 2 

เดือน พฤศจิกายน 63 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
1 พื นที่ 

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท ากิจกรรม 5ส.
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้ประสานผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ เพื่อก าหนด
แผนการอบรม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6) ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูพื นทีป่ระกอบการท าเหมืองแร่ให้มี
การปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของชุมชน 

-ด าเนนิงานติดตามและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื นท่ีโครงการ
ปลูกป่าและฟื้นฟูพื นที่ท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จ.ล าปาง จ านวน 
4 พื นที่ 

7) พัฒนาระบบงานรังวัดส ารวจเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ 4.0 

- เตรียมการจัดอบรมและทดสอบเพื่อขึ นทะเบียนผู้ควบคุมงาน
รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในช่วงเดือนมกราคม 

- เตรียมการจัดอบรมและทดสอบเพื่อขึ นทะเบียนผู้ควบคุมงาน
รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบออนไลน ์

8) จัดท าฐานข้อมูลแผนทีภู่มิประเทศเหมืองแร่เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื นฐานที่มีประสิทธิภาพ 

- รังวัดตรวจสอบหน้าเหมือง จ านวน 12 แปลง 
- รังวัดสร้างหมดุหลักฐาน จ านวน 9 สถาน ี

10.5 แก้ไขปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบ
จากการ
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูิอากาศ 

 1. โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ รวมถึงน  าเสีย
อุตสาหกรรม และเสรมิสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการรายงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     

 มาตรการแก้ไขปญัหา
อ้อยไฟไหม้ ตามมติ 

2. การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี 2563/2564  ฤดูการผลิตปี 
2563/2564 

1.ชาวไร่มีต้นทุน
เพิ่มสูงขึ นในการตดั

ส่งเสริมสนับสนุน
มาตรการส่งเสรมิ

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ครม. วันท่ี 11 มิ.ย. 
2562 

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ในการประชุมครั งท่ี 12/2563 
เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดกูารผลิตปี 2563/2564  

1) เป้าหมายลดปรมิาณอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ปริมาณอ้อยสด 
80%  

2) กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะ
ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั น  

3) จัดซื อเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยืม 
จ านวน 80 เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในกรตดัอ้อยสด 

ผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน  าตาล เมื่อ
วันท่ี 28 ตุลาคม 2563  

1) การส่งเสรมิการตัดอ้อยสด ภาครัฐให้การสนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งคณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 
มิถุนายน 2562 ได้มีมตเิห็นชอบขยายโครงการส่งเสรมิสินเชื่อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอยา่งครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็น
เงิน 6,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน  าและการ
บริหารจดัการน  าในไร่อ้อย จัดซื อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย รถ
แทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ มี
วงเงินคงเหลือให้จ่ายเงินกู้ทุกวัตถปุระสงค์ จนถึง 30 กันยายน 2564  

- รวมแล้ว 2,000 ล้านบาท      
- จ่ายไป 630 ล้านบาท     
- คงเหลือ 1,369 ล้านบาท   
 2. สอน. ได้จัดท าโครงการจัดซื อเครื่องสางใบอ้อย โดย

งบประมาณกองทุนอ้อยและน  าตาลทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สามารถด าเนินการจัดซื อจดัจ้างได้ทั งสิ น 112 เครื่อง และอยู่

สามารถลด
อ้อยไฟไหม้ 
เหลือเพียง 26 
%  (ณ 3 มี.ค.
64) 

อ้อยสด เฉลี่ยไร่ละ 
700-900 บาท 
2.ค่าแรงในการตัด
อ้อยน้อยกว่าค่าแรง
ตัดอ้อยไฟไหม้ 
ประมาณ 250 บาท 

การตัดอ้อยเพื่อ
ลดฝุ่น PM 2.5 
อย่างต่อเนื่อง  
โดยการรัฐบาล
สนับสนุนเงินเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการ
ตัดอ้อยสดให้กับ
ชาวไร ่
 

อ้อยและ
น  าตาลทราย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระหว่างการโครงการจัดท าเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย มีชุดต้นก าลัง
จากรถแทรกเตอร์หรือเครื่องยนตอ์ื่น ๆ โดยสามารถแยกใบอ้อยไดไ้ม่
น้อยกว่า 10 ตัน/ช่ัวโมง 

3. อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั นต้นไว้ตันละ 
30 บาท และการจัดการเงินท่ีหักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรอื
อ้อยที่มีกาบใบ ให้โรงงานน  าตาลสง่เงินให้คณะท างานควบคุมการ
ผลิตประจ าโรงงาน และให้คณะท างานควบคุมการผลติประจ า
โรงงานพิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสด
คุณภาพดี เป็นรายโรงงาน   

4. ก าหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยรวมทั งฤดูการ
ผลิต ไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั นรับทั งหมดในฤดู
การผลิตนั น โดยอ้อยไฟไหมส้่วนท่ีเกินร้อยละ 20 โรงงานมีสิทธ์ิ
ปฏิเสธการรับอ้อยนั นได้ และไม่มกีารก าหนดโทษโรงงานท่ีรับอ้อยไฟ
ไหม้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

ผลการด าเนินลดอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี 2563/2564 สามารถ
ลดอ้อยไฟไหม้ เหลือเพียง 26 % (ณ 3 มี.ค.64) 

10.8 แก้ไขปัญหา
การจัดการขยะ
และของเสียอย่าง
เป็นระบบ 

 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มี
ปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN 

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณ
ของเสียที่ต้องก าจัด จัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการท า Zero 
Waste to Landfill ในระดับอุตสาหกรรม และส่งเสริม และกระตุ้น
ความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกาก
อุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN โดยอยูร่ะหว่างรวบรวม
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา น าเสนอหลักเกณฑ์
การจัดการของเสีย เกณฑ์การตรวจประเมิน และการเชิญชวนและ
รับสมคัรโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการการจัดการ
ของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจดัการของเสียอย่างยั่งยืน และให้
ผู้รับบ าบดัก าจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงานเพื่อเป็นทางเลือก
ที่ดีให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสีย โดยอยู่ระหว่างรวบรวมวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา น าเสนอหลักเกณฑ์การจัดการของเสยี 
เกณฑ์การตรวจประเมิน และการเชิญชวนและรับสมัครโรงงานเข้า
ร่วมโครงการฯ 

     

นโยบายเร่งด่วน 
4.การให้ความ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 
4.2 สร้าง
หลักประกันทาง
รายได้ จากข้าว 
ยางพารา มัน
ส าปะหลัง ปาล์ม 
อ้อย ข้าวโพด 
ด้วยการชดเชย 
ประกันรายได้ 
และการ
ด าเนินการ 
ประกันภัยสิน

 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดเพ่ือลดฝุ่น PM 
2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564  

ในการก าหนดอัตราการจา่ยเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคณุภาพดสี่งโรงงาน ช่วยเหลือ
เท่ากับเงินส่วนต่างรายได้ค่าแรงตอ่วันท่ีชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้
น้อยกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 120 บาท ซึ่ง
โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคลัง และอยู่ระหว่างการ
เสนอเรื่อง ครม.  
 
 

83 - - อยู่ระหว่างการ
เสนอข้อมูลเข้า 
ครม 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น  าตาลทราย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มต/ิข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผล
การด าเนินงาน 
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งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เกษตรส่งเสริม 
เกษตรพันธสญัญา 
นโยบายเร่งด่วน
10. การพัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ
ประชาชน 
10.2 ลดข้อจ ากัด
ด้านกฎหมายที่
เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการ
ท าธุรกิจและการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน แก้ไข
กฎหมายทีไ่ม่เป็น
ธรรมล้าสมัย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา
ประเทศ 

 1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคต่อการท า
ธุรกิจ 

กฎหมายที่ยกร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างขั นตอนเสนอ
คณะรัฐมนตรี ได้แก ่

- ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
- ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน  าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
- ร่าง พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 

.... 

- - - - กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 


