แบบงบรายจ่ายอื่น2

งบรายจ่ายอื่น
รายละเอียดโครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้สู่อุตสาหกรรม 4.0
1.หลักการและเหตุผลความจาเป็น
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่
21 ได้ “ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Innovation Drive Economy”
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 22.9 ล้านไร่ เป้าหมายการตัดโค่นทั้งประเทศ 400,000 ไร่/ปี
เฉพาะภาคใต้มีพื้นที่ป ลูกยางพาราทั้งหมด จานวน 14.07 ล้ านไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของประเทศ ปี
2561 มีเป้าหมายการตัดโค่น 193,437 ไร่ ทาให้มีปริมาณไม้ท่อนเข้าสู่ระบบประมาณ 5.8 ล้านตัน ในส่วน
ของโรงงานอุตสาหกรรม จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ภาคใต้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพารา ทั้ งหมด 338 โรง มูล ค่ าการลงทุน ทั้งสิ้ น 16,445.38 ล้ า นบาท มีการจ้างงาน 36,313 คน
ปริมาณโต๊ะเลื่อยทั้งหมด 9,016 โต๊ะ ปริมาตรห้องอบ 579,341 ลบ.ม. สามารถรองรับไม้ท่อนได้ 17.49
ล้านตัน /ปี โรงงานส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น คือ เลื่อย อัดอบน้ายา ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ประเทศจีน
ประเทศในกลุ่มยุโรป และตะวันออกกลาง จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังใช้เทคโนโลยี แบบเดิมๆ และประสิทธิภ าพการผลิตยังไม่ดีเท่าที่ควร ทาให้เกิดการ
สู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต รวมทั้ ง ยั ง ไม่ ได้ มี ม าตรฐานเกี่ ย วกับ การรั บ รองที่ ม าของไม้ ซึ่ ง ผู้ ประกอบการ
จาเป็นต้องมีในอนาคตเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประเมิน
ศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการประเมินอยู่
ที่ 1.83 เท่านั้น ซึ่งคาดว่า ศักยภาพอุตสาหกรรมดังกล่าวของจังหวัดอื่นก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากนักเนื่องจาก
ใช้เทคโนโลยีในระดับเดียวกัน ในการนี้ หากสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นระบบอัตโนมัติและนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ โ ดยเฉพาะออกแบบและพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล จะสามารถยกระดับศักยภาพเข้าสู่
Industry 4.0 รวมทั้ง มี ร ะบบมาตรฐานแสดงที่ มาของไม้ จะท าให้ ส ามารถลดต้ นทุ นและเพิ่ม มูล ค่า ให้
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเติบโตแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับภาคใต้ได้
มากขึ้น
2.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)
1. เพื่อเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
2. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราสุ่มาตรฐานป่าไม้ยั่งยืน (FSC, PEFC)
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

-23. ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้
ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.16 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
 ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (กยผ.ระบุ)
 ความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ข้อที่2 พัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ อก. ข้อที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข้ง
 ยุทธศาสตร์ สปอ.ข้อที่ 2. การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
4. กลุ่มเป้าหมายและสาขาอุตสาหกรรม
4.1 กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราใน 11 จังหวัดภาคใต้
4.2 สาขาอุตสาหกรรม : แปรรูปไม้ยางพารา
5. ตัวชีว้ ัดโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
จานวน

หน่วยนับ

1. จานวนผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนักวินิจฉัยและและพัฒนาระบบ
บริหารโครงการ

35

คน

2. จานวนระบบสืบย้อนกลับ (Traceability) ในห่วงโซ่การผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับการรับรองมาตรฐาน FSC/ PEFC

1

ระบบ

25

โรงงาน

25

โรงงาน

1

เรื่อง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output)

4. สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราที่มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ/ กึ่งอัตโนมัติ
5. แนวทางการเพิ่มมูลค่าตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain) ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. สถานประกอบการแปรรูปไม้ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพใน
ส่วนที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
2. ระดับประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 ในส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

30

ร้อยละ

0.25

จุด

3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น
6. พื้นที่ดาเนินการ : 11 จังหวัดภาคใต้
7. กิจกรรมดาเนินงาน
7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
1) อบรมเจ้าหน้าที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 31 คน และผู้ประสานงาน 4 คน
รวม 35 คน เพื่อวินิจฉัยและประเมินสถานประกอบการตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (5 วัน)
2) สัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 3 ครั้ง รวม 300 คน
3) รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
4) คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
5) ประเมินศักยภาพสถานประกอบการตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0
6) เลือกแผนพัฒนาหลัก-รอง
7) คัดเลือกที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกในแต่ละแผนพัฒนา
7.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
FSC/PEFC
7.2.1 กิจกรรมจัดทาระบบสืบย้อนกลับ (Traceability) ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพารา
1) ออกแบบและพัฒนาระบบการสืบย้อนกลับ (Traceability) ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสม
2) ทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้จริง
3) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการ
4) ถ่ายทอดและติดตั้งระบบฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ 25 โรงงาน
7.2.2 เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน FSC /PEFC
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน FSC/ PEFC
- จัดทาเอกสารระบบควบคุมภายใน
- ร่วมจัดทาระบบคุณภาพตามข้อกาหนดมาตรฐานและความจาเป็นต่อการใช้งาน
- ตรวจสอบเอกสารให้มีการประยุกต์ใช้
- ให้ ค วามรู้ ใ นการตรวจประเมิ น และท าการประเมิ น ก่ อ นยื่ น ขอรั บ การรั บ รอง
(Pre-assessment ) โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การรับรองมาร่วมประเมินด้วย

7.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ หรือระบบ IT
1) ตรวจวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต ระบบการทางาน
สภาพ ปัญหา สิ่งที่สถานประกอบการต้องการพัฒนาและปรับปรุง
2) ศึกษา ออกแบบ เสนอแนวทางในการในการปรับเปลี่ยนระบบสู่ 4.0 ทั้งหมดที่สามารถทา
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ /กึ่งอัตโนมัติ ระบบ IT พร้อมคานวณค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน ความคุ้มค่าทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาคืนทุน
3) ปรับเปลี่ยนระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างน้อยโรงงานละ 1 ระบบที่มีผล (impact) ต่อ
การยกระดับสู่ 4.0 พร้อมเชื่อมโยงระบบกับหน่วยผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนระบบที่ปรึกษา
ต้องเสนอแผนและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบการและคณะกรรมการกากับงานจ้างก่อน
4) ทดสอบระบบจนกว่าสถานประกอบการสามารถใช้งานได้จริง
5) ผลการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 หลังดาเนินการต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.25
จุด และประสิทธิภาพการผลิตในส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 30%
7.4 กิจกรรมการศึกษาวิจัยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
1) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ทั้งปริมาณ มูลค่า ตลอดเส้นทาง
วัสดุของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราตั้งแต่ต้นทาง– ปลายทาง รวมถึงผลพลอยได้ เศษวัสดุ และของเสีย
ทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานโช่อุปทาน (Supply Chain Operation
Reference Model : SCOR Model)
2) วิเคราะห์วิจัยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis : VCA) ของแต่ละหน่วยกิจกรรม
(Node) ในห่วงโช่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากสิ่งพลอยได้ เศษวัสดุ
และของเสีย
3) เสนอแนวทางการพั ฒ นาต่ อ ยอดสู่ อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง / ช่ อ งทางการใช้ ป ระโยชน์
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ผลพลอยได้ เศษวัสดุ ของเสีย เพื่อเพิ่มมูลค่า
8. ระยะเวลาการดาเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

9. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ระบุดาเนินการเอง/
จ้างที่ปรึกษา

1,350,500

ดาเนินการเอง

9.1 กิจกรรม
เตรียมความพร้อม
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
โครงการ
9.1.1 ค่าบริหาร
โครงการ

๑) จัดประชุมคณะกรรมการ 2 กิจกรรม
- ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
สาหรับประชุมคณะกรรมการร่าง TOR
คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เป็นเงิน
17,500 บาท
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ 2 กิจกรรม
ประกอบด้วยคณะกรรมการร่าง TOR
คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการประเมิน 4.0 เป็นเงิน 99,600
บาท
3) ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 165,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงานฯ เป็นเงิน 165,000 บาท
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 220,000 บาท
4) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 4 คน ๆ
ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน
720,000 บาท

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ระบุดาเนินการเอง/
จ้างที่ปรึกษา

9.1.2 ค่าสัมมนา
ชี้แจงโครงการ

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คนๆ คน
ละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 30,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 300 คนๆ ละ 250 บาท
เป็นเงิน 75,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน ๆ ละ 6 ชม. เป็น
เงิน 7,200 บาท
4.ค่าจัดทาเอกสาร 300 ชุดๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
5. วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
6. ค่าห้องประชุม 12,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท

164,000

ดาเนินการเอง

9.1.3 อบรม
เจ้าหน้าที่สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด จานวน 31
คน และผู้
ประสานงาน 4 คน
เพื่อวินิจฉัยและ
ประเมินสถาน
ประกอบการตาม
แนวทาง
อุตสาหกรรม 4.0
(5 วัน)

- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ
1,200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 6 คืนๆ ละ 1,200 บาท
7,200 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน + ผู้
ประสานงาน 5 คน 10 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน + เย็น 5 วันๆ ละ 500
บาท 40 คน เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม 40 คนๆละ 6 คืนๆ
ละ 800 บาท เป็นเงิน 192,000 บาท
- ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม 35 คนๆ ละ 1,500
บาท เป็นเงิน 52,500 บาท
- ค่าเอกสารอบรม 35 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 7,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 บาท
- ค่าห้องประชุม 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,600 บาท

485,300

ดาเนินการเอง

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ระบุดาเนินการเอง/
จ้างที่ปรึกษา

9.2 กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อม
อุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ยางพาราสู่
มาตรฐาน
FSC/PESC
- ค่าจ้างที่ปรึกษา/ - ค่าบุคลากร 1,590,000 บาท
ผู้เชี่ยวชาญ
- ค่าใช้จ่ายตรง 610,000 บาท

2,200,000

จ้างที่ปรึกษา

9.3 กิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปไม้
ยางพาราด้วย
ระบบอัตโนมัติ/
กึ่งอัตโนมัติ หรือ
IT
- ค่าจ้างที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาระบบการ
ผลิตเป็นระบบ
อัตโนมัติ/
กึ่งอัตโนมัติ

- ค่าบุคลากร 6,050,400 บาท

9.4 กิจกรรม
การศึกษาวิจัยห่วง
โซ่คุณค่า (Value
Chain)

ค่าบุคลากร
บุคลากรหลัก
๑) หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม ประสบการณ์
11 - 15 ปี เป็นเงิน 1,079,100 บาท
2) ที่ปรึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
ด้านพัฒนากระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่

- จ้างที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญ

8,00,000

จ้างที่ปรึกษา

10,000,000

จ้างที่ปรึกษา

- ค่าใช้จ่ายตรง 699,600 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในปรับเปลี่ยนระบบผลิต 25
โรงงานๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน
1,250,000 บาท

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ

น้อยกว่า 11-15 ปี เป็นเงิน 5,463,090
บาท
3) ที่ปรึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
ด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
เป็นเงิน 2,540,000 บาท
บุคลากรสนับสนุน
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 คน เป็นเงิน
950,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตรง
- ค่าจัดทารายงานเบื้องต้น จานวน 250 เล่ม ๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท 30,000
บาท
- ค่าจัดทารายงานฉบับกลาง จานวน 250 เล่มๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท 30,000
บาท
- ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 250
เล่มๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 62,500 บาท
50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
จานวน 50 โรง ๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน
7,500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ งบประมาณรวม 22,200,000 บาท

จานวนเงิน
(บาท)

ระบุดาเนินการเอง/
จ้างที่ปรึกษา

610. ตารางจาแนกลักษณะการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการเอง
(บาท)
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนา
2,000,000
ระบบการบริหารโครงการ
2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสู่มาตรฐาน
FSC/PESC
3. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปร
รูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/
กึ่งอัตโนมัติ หรือ IT
4. กิจกรรมการศึกษาวิจัยห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพารา

จ้างเหมา
บริการ (บาท)
-

จ้างที่ปรึกษา
(บาท)
-

รวม (บาท)
2,000,000

-

2,200,000

2,200,000

-

8,000,000

8,000,000

10,000,000 10,000,000

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. ผลิตภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
2. นมกยภาพในการแขางขมนของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น
3. มูลคาาทางเนรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น
4. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราได้รมบการยกระดมบตาอยอดสูา 4.0
5. เกษตรกรชาวสวนยางได้รมบประโยชน์จากอุปทานที่เปลี่ยนไป
12. ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (กรณีโครงการต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณ 2560-2562)
-ไม่มี13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 075356740 E-mail moi_nakhonsithammarat@industry.go.th
โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
13.1 กิจกรรมการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 075356740
E-mail moi_nakhonsithammarat@industry.go.th
13.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสู่มาตรฐาน FSC/PESC
แปรรูปไม้ยางพารา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพา อัครสุต ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
โทร 075 218699
E-mail moi_trang@industry.go.th

13.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ หรือ IT
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 075356740
E-mail moi_nakhonsithammarat@industry.go.th
13.4 กิจกรรมการศึกษาวิจัยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพา อัครสุต ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
โทร 075 218699
E-mail moi_trang@industry.go.th
......................................................................

