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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒565) 
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สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำข้ึนเพ่ือเปนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม  
ท้ังนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร 
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ  
แผนความม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรมและมุงไปสูการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืนอยางแทจริง และสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน รวมถึงพิจารณาและวิเคราะหปจจัยท่ี 
เก่ียวของกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัย 
ภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจยัภายนอก (External Factors)  
โอกาสและอุปสรรคในมิติตาง ๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะหดังกลาวจึงนำไปสู 
การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ 
ผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน อีกท้ังการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอง 
กับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกตใช  
จะกอใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลคาและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมี 
ความเขมแข็ง และแขงขันไดในเวทีโลก ซ่ึงสามารถทำไดโดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุนท้ังในดานกฎหมาย 
และกฎระเบียบ การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมพัฒนาและนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช การรวมกลุมคลัสเตอร และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคสวนที่เก่ียวของ  
จะเอ้ือใหเกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการท่ีเปนมิตร 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะอาศัยการกำกับดูแลอยางท่ัวถึง การถายทอดองคความรูและการสราง อยางไรก็ตาม 
สิ่งท่ีขาดไมได คือ การพัฒนาองคกรและบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหรองรับและเครือขายการ 
มีสวนรวม พรอมท้ังสรางการรับรูความเขาใจของภาคประชาชนเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนทันตอการ 
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการอยางตอเนื่อง  
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วิสัยทัศน 
ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ใหทันสมัย กาวไกล ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต สิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ 

2. สงเสริม สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย  
วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร 
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานใหกับ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คานิยม 
 อำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  โปรงใส  ใฝพัฒนา 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
 

เรื่องท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขัน 
 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต/ผลิตภาพ และรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมท่ังการรวมกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย รวมท้ังการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือนไปสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เรื่องท่ี 2  กำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานกำกับดูแลและการเฝาระวังเตือนภัยมลพิษผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบการกำกับดูแลและเฝาระวังเก่ียวกับมลพิษภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือลดปญหารองเรียน
ท่ีเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมใหมีการจัดการอยางถูกตอง 
 

เรื่องท่ี 3  พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชนและเปนศูนยกลาง
ขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ทบทวน พัฒนากฎหมายเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนเปนไปตามกฎหมาย
และเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเขาถึงขอมูลธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือนำไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจ 
 

เรื่องท่ี 4  พัฒนาองคการและบุคลากรผูใหบริการตอบสนองตอความตองการของประชาชนเพ่ือ
ภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความตองการการใหบริการ
แกผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

-------------------------------------------- 
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สวนที่ 2  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

              ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
      2.1 ยุทธศาสตรชาต ิ

          1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    
                           (๑)  เปาหมาย 
                                1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคน 
รุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 
                                  1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
                                   1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม      
ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
                                   1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
                          (2) ประเด็นยุทธศาสตร                  

       2.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
       2.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
       2.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน 

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

  การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเปาหมาย ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑและมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเขาสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

                      2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) เปาหมาย 
      1.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ 

ยั่งยืน 
 1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
  2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
  สงเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรมภายใตระบบ 

นิเวศท่ีเหมาะสม และบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือลดอุปสรรคตอการลงทุน เพ่ือการพัฒนา 
อุตสาหกรรม  
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                      3)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(๑) เปาหมาย 
      1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยา สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
      1.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
      1.3  ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1.4 กระบวนการยตุิธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
                          (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

        2.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ 
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใสภาครัฐมีความทันสมัย 

                        2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

         2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมการพัฒนาประเทศ 

   2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูงมุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
                  2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

  สวนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนมากข้ึน และทันตอการเปลี่ยนแปลง พรอม 
ทั้งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนใหตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานและความกาวหนาใน
อาชีพราชการ และสรางแรงจูงใจใหคนดีและคนเกงใหสามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอยาง
มืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในหนวยงาน 
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 2.2 แผนระดับท่ี 2 
                 ๒.๒.๑  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
                        (1) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางย่ังยืน 
                       (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

                      · เปาหมาย :  สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยาง 
ยั่งยืน 

             · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับของประเทศดาน 

ความ ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 50 ประเทศแรกของโลก 
     (1.2) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยพัฒนาและ 

สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท่ีชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก  
ปศุสัตว และประมง ตลอดหวงโซคุณคา และกำหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติด
ฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมี
มาตรการเพ่ือจำกัดการใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตาม
แนวทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยสงเสริมท้ังอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนใน
ระดับประเทศ ท้ังดานการพัฒนาเครือขายท่ีประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ การยกระดับ
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใช
กฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

 · เปาหมายของแผนยอย  

    1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน 

· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

   1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน 

     (1.3) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา  

  1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กำหนดเปาหมายและแนวทาง 
การลดกาซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกท่ีครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดำเนินงาน
ตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช
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ผลิตภัณฑ และการจัดการการของเสีย เชน เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ำ ลดการ
เกิดของเสีย เปนตน 
    2) มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนกาบริหารจัดการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง 
ในการสงเสริมและสนับสนุนจูงใจใหภาคสวนที่เก่ียวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยาง
ม ีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล กำหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตอง
จัดทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการให
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและในอนาคต รวมท้ังความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• เปาหมายของแผนยอย   

1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน 

และขนสงสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลติภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอยางนอย
รอยละ 12 จากกรณีปกต ิ

            (1.4) แผนยอย การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ
สารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา  
 1) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และ 

แหลงน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางท่ีสอดรับกับแนวทางการ 
พัฒนาท่ียั่งยืนใหความสำคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงพิจารณา
สถานการณของประเทศและของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา  
โดยการสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ี 
เปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือนำมาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคำนึงถึง
กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุม
มลพิษจากแหลงกำเนิดเปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการ
รองรับมลพิษของแหลงน้ำรวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย 

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดย 
มีแนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตท้ังในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะ 
ยาว ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดในเชิงพ้ืนท่ี โดยการกำหนด 
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพ้ืนท่ี และกำหนดให 
มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมท้ังเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ียังเปนปญหาเฉพาะ
พ้ืนท่ี สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมารการจราสจรหรือยานพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนนหรือ
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พ้ืนท่ีเขตเมืองเม่ือเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง 
เพ่ือใหหนวยงานทองถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ีของตนเอง 
รวมท้ังมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงท่ีสามารถเขาถึงและทันเหตุการณรวมถึงการ
ปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน 
        3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและ
กากอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 
กำหนดเปาหมายและแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ 
และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยใหความสำคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
จากแหลงกำเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับ
ฟนฟู สถานท่ีกำจัดขยะใหดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดการขยะมูล
ฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกประกาศสถานท่ีกำจัดขยะเปนแหลงกำหนดมลพิษ กำหนดใหมี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานท่ีกำจัด
ขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมท้ังมีมาตรการในการ
จดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทท่ีคาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะ 
จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเก่ียวกับปญหามลพิษ
จากการจัดการขยะและของเสียอันตรายท่ีไมถูกตอง พรอมท้ังทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการ
ขยะของประเทศท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนำเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผู
กำจัด และหนวยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตาม
แนวทางประชารัฐ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 

· เปาหมายของแผนยอย 

       1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลง 
น้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 

       2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับ 
มาตรฐานของประเทศไทย 

     3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย 

อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

       1) คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และ 
แหลงน้ำใตดินอยูในเกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 
                                   2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูใน
เกณฑมาตรฐานประเทศไทย รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
0.74 

             3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 
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                          (2) ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
                               (2.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
                                      · เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  
เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
                                      · เปาหมายท่ี 2 พ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเมือง 
นาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลง 
โบราณคดี 
                                      · เปาหมายท่ี 3 ลดชองวางความเลื่อมล้ำระหวางพ้ืนท่ี 
                                      · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

                             1) จัดทำผังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ 
พัฒนาเมืองท่ีมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวน ๙ จังหวัดตอเนื่อง ๓ ป
     (2.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาเมืองชนบท เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน 
                                        · แนวทางการพัฒนา  
                                           1) จัดทำฐานขอมูลท่ีใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยกำหนดใหจังหวัดเปนฐานในการ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีโดยผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีเปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผนังตาง ๆ อาทิ  
เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต 
พ้ืนถ่ินอยางยั่งยืน เปนตน และจัดทำและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญท่ีมีการเชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห  
ขอมูลสำหรับเปนฐานขอมูลในการจัดทำและสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ  
จังหวัด และชุมชน 
      2) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ี ตามเกณฑและมาตรฐาน 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกำหนดเขตพ้ืนท่ีแนวกันชน โดยมีสัดสวนของ
พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม โดยจัดทำแผนผังภูมิ
นิเวศของพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมของการใชพ้ืนท่ีทางภูมินิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม โดยกำหนดเขตพ้ืนท่ีสำหรับเปนพ้ืนท่ีวางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขต
พ้ืนท่ีลุมน้ำ 25 ลุมน้ำ เปนขอบเขตของภูมินิเวศพิจารณาและสรุปศักยภาพและขอจำกัดในการใชพ้ืนท่ี 
โดยกำหนดจากความเหมาะสมของการใชพ้ืนท่ีทางภูมินิเวศ และจัดทำแผนผังความเหมาะสมในการใช
พ้ืนท่ีทางภูมินิเวศอยางยั่งยืนของแตละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน
และปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี 
มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 
                3) จัดใหมีหนวยงาน/องคกรท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือใหความรู ประสาน 
และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัด ระดับลุมน้ำและระดับประเทศ ฟนฟู
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมีหนวยงาน/องคกรท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือใหความรู 
ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ังในระดับ 
จังหวัด ระดับลุมน้ำ และระดับประเทศ 

· เปาหมายของแผนยอย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและ 
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มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและไดมาตรฐาน 
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

        1) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี  
นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และ
สงขลา) เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนารวมกันทุกระดับเพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ตามแผนผังภูมิ
นิเวศอยางยั่งยืน 

(3) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
     (3.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   
             • ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอ 

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  
             • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
              1) สัดสวนผลิตภณัฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 45 
             (3.2) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน  
              โดยใหความสำคัญกับการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทาง 
การเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ประเมิน มูลคาทรัพยสินในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความ
นาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาท่ีสะดวกมากข้ึน รวมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินดวยตนทุนท่ีเหมาะสม  

            · แนวทางการพัฒนา 

     ๑) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึง
แหลงเงินทุนท่ีเปนนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ อาทิ การระดมทุนโดยไมผานแพลตฟอรมในปจจุบัน ครอบคลุม
วงจรธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและนาเชื่อถือท้ังในและนอกประเทศ พรอมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมและ
กฎหมายท่ีเอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ และบูรณาการการดาเนินงานระหวางหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ  
     ๒) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  
     ๓) พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใช
เปนหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีไทยท่ีมีความเสถียรและเปนท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือชวยใหผูประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน  

     ๔) พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และ

ระบบการรูจักลูกคาท่ีสะดวกมากข้ึน โดยใชประโยชนจากขอมูลท้ังดานการเงินและท่ีมิใชการเงิน เพ่ือเปน

ขอมูลบงชี้สถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ ตลาดทุน  

     ๕) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวย

ตนทุนท่ีเหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน 
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สงเสริมการใชบริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินท่ีเปน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทาง

การเงินของทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง  

     ๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน 

และการประกันภัย รวมท้ังสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตางๆ สราง

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนาเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทาง

การเงิน  

     ๗) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา 

ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา  

     (3.3) แผนยอย การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ 
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

   · แนวทางการพัฒนา  
       1) สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการ 

สรางโอกาสใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเก่ียวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนาทรัพยสิน 
ทางปญญา การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดำเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึง 
รวมถึงการประมวลผลบนกลุมเมฆ ใหเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลและองคความรูท่ีเปนปจจุบัน บูรณาการและ 
ตอเนื่องใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถ 
เขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจำเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการ 
พัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจประเภทตางๆ 

      2) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
และสถาบันวิชาการท้ังในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนา 
ระบบและศูนยบมเพาะผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการ 
ทำธุรกิจอยางเก้ือหนุนกันระหวางผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ 
ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคำปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
ภาคการผลิตและบริการท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการการผลิต และพัฒนา 
บุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

      3) สนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ีทำงานรวม ท้ังในเชิงกายภาพและ 
จากการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการทุกระดับเพ่ือลดตนทุนของ 
ธุรกิจ และเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย  
ท้ังยังเปนการเชื่อมตอธุรกิจระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลาง  
ขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม 

      4) สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐไดมากข้ึนโดยสงเสริมใหผูประกอบการนำสินคาและบริการมาข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนา 
นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศข้ึนทะเบียนบัญชี 
นวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมอยางชัดเจน 

    · เปาหมายของแผนยอย 
       1) อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ 

ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 
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                        2) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

       3) การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการ 
ยกระดับ 

      · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :  
         เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถ 

เขาถึงแหลงเงินทุนโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมท้ังลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 (๔) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(4.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

        1) เปาหมายท่ี 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน 

ท่ียอมรับของผูใชบริการ 

2) เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ  

ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

   · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

              1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

    2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลำดับขององคการ 
สหประชาชาต ิอยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

(4.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 

· แนวทางการพัฒนา  

 1) พัฒนารปูแบบบริการภาครฐัเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ 
ใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภารัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการ 
เชื่อมโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ  
รวมท้ังอำนวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ึนตอนการออก 
ใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลอง 
กับมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความ
รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการ
ออกแบบท่ีเปนสากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิด
ประโยชนสูงสุด 
        3) ปรับวิธีการทำงาน  จาก “การทำงานตามภารกิจท่ี
กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการท่ีใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาบริการภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานดวยมือ เปนการทำงาน
ระบบดิจิทัลท้ังหมดเชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกร
เดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมท่ีเปนพลวัตสอดคลเองเหมาะสมกับสถานการณและ
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ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ ผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการ
ดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย : งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัล 

เพ่ิมข้ึน 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สัดสวน 
ความสำเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล รอยละ ๑๐๐  

(4.3) แผนยอย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

    · แนวทางการพัฒนา 

 1) จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตร 
ชาติ เพ่ือใหงบประมาณเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หนวยงานท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร การกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายให
สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกำหนด
ไว สอดคลองกับสถานการณและความเรรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน 

 2) กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และ
ภารกิจพ้ืนท่ี มีการติดตามประเมินผลท่ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปน
การติดตามเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และ
นำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานท่ีเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมท่ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุปา
หมายตอสาธารณะ เปนประจำ รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 

• เปาหมายของแผนยอย : หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
1) จัดทำโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเรงดวน 15 ประเด็น  

ในประเด็นท่ี 5 บริหารจัดการน้ำและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมี
ท้ังระบบ 

(4.4) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

    · แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปด 
กวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลขนาดไหญมาใชในการ
พัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการทำงานและขอมูลระหวางองคกร ท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสราง
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แพลตฟอรมดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
         2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปด
ภาครัฐใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปนและใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนำองค
ความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือ 
พัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเยนรูและการเสริมสรางการับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรม 
องคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครับอยางเต็มศักยภาพ 
         3) ปรับ เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอ
บริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑ
มาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมท้ังสางกฎระเบียบไดเอง
อยางเหมาะสมตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปน
เครือขายกับทุกภาคสวน ท้ังนี้ เพ่ือมุมงไปสูความเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสุง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปนสำนักงานใหม ใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญเพ่ือวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามา
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน 

  · เปาหมายของแผนยอย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา 

มาตรฐาน สากลและมีความคลองตัว 

  · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

  1) สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตาม 
เปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

  (๔.5) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

       · แนวทางการพัฒนา 

              1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบาย
กำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกำลังคนภาครัฐมี
ความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุน
คลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ึนตอนควบคูกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรมใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโดยยาย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว 
             2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที ่มีความรู 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให
สามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานใน



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564         
  

ภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสราง
ความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสราง
กลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโดยยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัว เพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครฐัทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูป
ตาง ๆ อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราวใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐานเหมาะสม
สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารราคาตอบแทน และสิทธิประโยชนของบุคลากร
ภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานได
อยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากร
ของรัฐ 
          3 ) พั ฒ นาบุ คลากรภ าครั ฐ ทุ กป ระ เภ ท ให มี ค วาม รู
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดาน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพ่ือใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมือ
อาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงาน รวมกับภาคสวนอ่ืนได
อยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำท่ีถูกตอง คำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง
บุคลากรภาครัฐที ่กลายืนหยัดในการกระที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับ
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธมีความเขาใจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภู มิภาค และระดับโลก มี
ความสามารถในการนำหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
เปนท่ังผูนำทางความรูและความคิด  ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตอง
ไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะใหมี
สมรรถนะท่ีจำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลงง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาขน 

          · เปาหมายของแผนยอย : บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

   · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

     1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวา  
รอยละ ๘๐/๘๕/๙๐/๙๕ 

     2) สัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลง  
รอยละ ๒๐/๓๐/๔๐/๕๐ 
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 (5) ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               (5.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
                       · ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
                       · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดัชนีการรับรูการทุจริต 

ของประเทศไทยอยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 50 คะแนน 
        (5.2) แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      · แนวทางการพัฒนา 

       1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมนกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก”  จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกยะไดวาวิ่งใด
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน ตอการ
ทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจรติทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม และคานิยม
สุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานยิมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวน
ตน และตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีวามเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

      2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐให
มีความใสสะอดา ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 
ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการ
สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุ
จรติประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

     3) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใช
ดุลพินิจของผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ัง
ระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงาน การ
เขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม การเขาถึง
ขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ จางจาง และการดำเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจรติคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุมครอบผูชี้เบาะแสดท่ีสามารถสรางความเชื่อมม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 
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        · เปาหมายของแผนยอย 

                        1) ประชาชนมีวฒันธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
           2) คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 

        · การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

           1) รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA  
รอยละ 80 (85 คะแนนข้ึนไป) 
           2) จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 10 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  
          1) ดานเศรษฐกิจ 
     1.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
                      หัวขอท่ี 1 การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
     หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และบริการ 

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2  อุตสาหกรรมการเกษตร 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3  อุตสาหกรรมอาหาร 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4  อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 

     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
อัจฉริยะ 

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7  อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8  อุตสาหกรรมการศึกษา 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9  อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 

อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 

Big data (สนบัสนุน)     
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 14 การเพ่ิมการแขงขันทางธุรกิจ- 

หนวยงานดูแลควบคุมดานกฎหมายดานการแขงขันทางการคา  และตลาดเสรี (สนับสนุน) 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 15 คณะทำงานดานการ
ประชาสัมพันธ (สนับสนุน) 

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 16 การเพ่ิมระดับการแขงขันทาง 
ธุรกิจ-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และตลาดเสรี (สนับสนุน) 

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 17 การเพ่ิมระดับการแขงขันทาง 
ธุรกิจ-ความยากงายในการทำธุรกิจ (สนับสนุน) 
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           หัวขอยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional 
Integration) 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  Regional Integration 
Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดานการรวมกลุมในภูมิภาค    
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2  Cluster and Hubs พัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3  พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนยกลางของภูมิภาค 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4  Regional Headquarter/
ศูนยกลางของภูมิภาค 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  Borderless Trade ขจัด
อุปสรรคทางการคา 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8  สงเสริมใหผูประกอบการไทย
ลงทุนในตางประเทศ 
        หัวขอยอย 1.3 ระบบนิเวศดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
(R&D Innovation Ecosystem) 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  การจัดตั้งศูนยกลางวิจัยและ
พัฒนา 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3  การตั้งศูนยกลางเพ่ือสงเสริม
ธุรกิจสตารทอัพและสเกลอัพ 
   หัวขอท่ี 2  การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
    หัวขอยอย 2.1  การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  การสรางและใช Big Data  
ภาคเกษตร   
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 การจัดตั้ง Centre of 
Excellence สำหรับภาคเกษตร     

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8  การรางแรงงานคุณภาพ  
(Super Workder) และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร 

   หัวขอยอย 2.2 การเสริมสรางพลังอำนาจชุมชน 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9 การสรางความมีสวนรวม 

จากเอกชนในการลดควาเหลื่อมล้ำ 
  หัวขอท่ี 3  การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
   หัวขอยอย 3.3 การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริมผลิตภาพ  

การมาตรฐานและนวัตกรรม 
   หัวขอยอย 3.4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหาร  

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 
   หัวขอยอย 3.5 การปฏิรูปหนวยงาน ขับเคล่ือน ติดตาม 

และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) 
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          2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    2.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
        เรื่องท่ี ๑ เรื่องส่ิงแวดลอม  

      ๑) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

    ๒) ข้ันตอนการดำเนินงาน 
            ๒.๑ ระยะท่ี ๑ ระยะ ๕ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  

๒๕๖๔) จะมุงจัดการมลพิษท่ีตนทาง สงเสริมการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
ภาคการผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรอยางมี ประสิทธิภาพใชกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดมลพิษต่ำ มีระบบจัดการของเสียจาก แหลงกำเนิดมลพิษทุกประเภทอยาง
เพียงพอและจัดการมลพิษไดตามมาตรฐาน โดยจะใช “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เปน
เครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตร การจัดการมลพิษ ๒๐ ป มาสูการขับเคลื่อน และแปลงไปสูการ
ปฏิบตัิ 

        ๒.๒ ระยะท่ี ๒ - ๓ ชวงระยะ ๑๐ - ๑๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุงสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใชทรัพยากรท่ีกำจัด
ยาก ลดการเกิดของเสียและมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการบริโภค สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนหลักในชีวิตประจำวัน 

        ๒.๓ ระยะท่ี ๔ ระยะ ๕ ปสุดทาย (พ.ศ. ๒๕๗๕  
- ๒๕๗๙) ไดวางกรอบแนวทางดำเนินงานเพ่ือให ประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ำ (Low carbon 
Society) บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง โดยมีฐานองคความรู 
เทคโนโลยี กฎระเบยีบ และสถาบัน/องคกรรองรับ การพัฒนาประเทศแบบไรของเสีย (Zero Waste) 

   ๓) กิจกรรม 
       ๓.๑ เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ี 

แหลงกำเนิดใหมี ประสิทธิภาพ 
       ๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง  

ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ มลพิษ 
       ๓.๓ ผลักดันใหทุกภาคสวนใหรวมแกปญหาการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
   ๔) เปาหมายกิจกรรม 
        ๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิด 

มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ คุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับประชาชน  
                                                       ๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมนำไปสูการเจริญเติบโตบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  
                          ๔.๓ ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการ
มลพิษทำใหเกิดความไววางใจ และความสำเร็จในการลดมลพิษ 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
1)  วัตถุประสงค 
     (๑) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ใหสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
     (๒) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความ 

ยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ี
เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และ
น้ำ 

     (๓) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย  
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

2)  เปาหมายรวม 
     (1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการ 

เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอย
ละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ  มีปริมาณ
หรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

     (2) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจ 
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ 
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 
และมีการลงทุนในการผลิตและบรกิารฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 
รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

     (3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส  
ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชน
ดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทำโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจาย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได 
อยางย่ังยืน 

     (3.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
             1. สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและ 

ยั่งยืน 
                                                     เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชน 
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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                 · ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไมต่ำกวารอยละ 5 

             2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมใหสามารถตอยอด 

สูอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมบนฐานของความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

                 เปาหมายท่ี 1  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปน 
ฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     · ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 3, 4, 5 และ 6 ตอป ตามลำดับ 
     เปาหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
                                                      · ตัวชี้วัด 3.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ จำนวน 15 พ้ืนท่ี 
     เปาหมายท่ี 5  วิสาหกิจขนาดกาลาแงละขนาดยอมมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
                                      (3.๒) แนวทางการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
         1.1 การพัฒนาดานการคลัง 
         1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
     ๒. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ  มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจาย
รายไดสูคนในชุมชนอยางท่ัวถึง อันจะนำมาซางความเขมแขงของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐาน
รากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
         2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
กาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  จำเปนตองมีการกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในปจจุบันเพ่ือเปน
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปได รวมท้ังกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถใชโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงบริบทใหม ๆ ในโลก เชน การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเขมขน ดิจิทัล 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายและแนว
ทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทสนไทยจาก
เปลี่ยนแปลงในบริบทตาง ๆ ในโลก และศักยภาพในการแขงขันท่ีแทจริงของประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึง
แบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมอุตสาหกรรมท่ีปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานท่ี
เขมแข็งท่ีจะตอยอดไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนามากข้ึน และ (2) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตท่ี
ใชโอกาสจากบริบทใหม ๆ ของโลก ซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
    1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพ ปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) 
ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสำคัญของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ัน
กาวหนา เพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 1.2) สรางระบบกลไกและ



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564         
  

เครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร 1.3) 
สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) สงเสริม
การสรางและพัฒนาตลาดสำหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ 
   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกำหนดนโยบายท่ี
ชัดเจนและนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ 2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหเกิด
อุตสาหกรรมสำหรับอนาคต 
   2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว 
   2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 

         4) ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา  
อยางย่ังยืน 
                           (4.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
          เปาหมายท่ี ๓  สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี  ลดมลพิษ และ 
ลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  โดยใหความสำคัญเปนลำดับแรกกับการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 
    · ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตองและนำไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกำจัด
อยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 
    · ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักท่ีอยูในเกณฑดี
เพ่ิมข้ึน 
     · ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตหมอกควันไดรับการ
แกไขและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

                
                     เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ 

ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
            (4.2) แนวทางการพัฒนา 

                                  1. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้    
(1) เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำวิกฤตและลุมน้ำสำคัญอยางครบวงจร (3) แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือ
และภาคใต (4) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

        2. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
(1) สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (3) สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (4) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
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        3. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (1) จัดทำและปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซ
เรือนกระจกใน ทุกภาคส วน  โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ า การใชพลั งงานในภาคขนส ง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก (4) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวน
รวมของประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

          5) ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

      (5.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
               เปาหมายท่ี 1  ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบูรกิจของ
ประเทศ 
            · ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตอ
งบประมาณรายจาย 
            เปาหมายท่ี ๓  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
            · ตัวชี้วัด  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวา 
รอยละ 50 

      (5.๒) แนวทางการพัฒนา 
                      1. ปรบัปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ 

บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
           2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ 
           3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก 
ตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

          4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      4.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
      4.2 ปองกันการทุจริต 
            - เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดำเนินงานในการ 

กำหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจรติและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยาง
ตอเนื่อง 
                     - เสริมสราง ศักยภาพและความเขมแข็งให แก ศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวังปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการทำงานรวมกันอยางมีกลยุทธ 
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 2.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากม)ี 

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับท่ี 3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมี
คุณภาพ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

                     2.4  นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ อก. 

    1. การผลักดันภาคเกษตรเขาสูเกษตรสุอุตสาหกรรม (Agricultural 
Industry) 

    2. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
    3. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (SME 4.0) 
    4. การสงเสริมการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0) 
    5. การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion) 
    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการกระทรวง (MOI Transportation) 
 

--------------------------------- 
  
สวนที่ 3  สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

๓.๑  ภาพรวม 
       ๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ 

 “ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ทันสมัย กาวไกล ยั่งยืน” 

  ๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ 

          ๑. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต

สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ  

           ๒. สงเสริม สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรม  

     ๓. พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร 

           4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๓.๒ แผนปฏิบัตริาชการ 
      ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
            ๑) เปาหมาย   
                 เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  สงเสริม 
และสนับสนุนผูประกอบกิจการโรงงานในดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน การบำบัดและกำจัดมลพิษจากโรงงานรวมท้ังการจัดการน้ำเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 
              ๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 

หนวย

นับ 

ขอมูล 

 ปฐาน 

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 

พ.ศ. หนวยงาน 

2563 2564 2565 

1. มูลคาการลงทุนของของโรงานอุตสาหกรรม

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

(59-61) 

5 5 5 กร.1-2

ศส. 

2. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม 

เปาหมายเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย (S-curve) 

รอยละ 5 

(59-61) 

5 5 5 กร.1-2

ศส. 

3. สถานประกอบการอุตสาหกรรมไดรับการ

ปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต กลุม S-curve 

เครื่อง 1,500 

(61-62) 

2,000 2,000 2,000 สจก. 

4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรม  

สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

ราย 2,000 
(ป 62) 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

กทส. 

5. แผนการใชท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรมท่ีรองรับ

การรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  

จังหวัด 3 

(ป 62) 

3 5 5 กทพ. 

6. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
6.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย
ดำเนินการดานความรับผดิชอบตอสังคม 

6.2 ยกระดบัโรงงานในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศผานเกณฑการพัฒนาฯ ระดับ 2 

6.3 ยกระดบัโรงงานในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศผานเกณฑการพัฒนาฯ ระดับ 3 

 

 

รอยละ 

 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

 
 
 
- 
 

8 

(ป 59) 

- 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

กนอ. 
 
 

 

7. จัดทำระบบ safety application สำหรับ
ประเมินโรงงาน 

เรื่อง - 3 3 3 กปภ. 

8. ผลประหยัดพลังงาน ลาน
บาท 

- 10 10 10 กปภ. 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
     3.1)  สงเสริมเทคโนโลยีดานการผลิตดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ 
รองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมท้ังการรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
     3.2)  สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูง นวัตกรรม มาตรฐาน ระบบ 
บริหารจัดการและขอปฏิบัติท่ีดีดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พลังงานและการผลิต รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศ 
     3.3)  สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบ 
วงจร เพ่ือความไดเปรียบทางการคาและลดปญหาการรองเรียน 
     3.4)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือนำไปสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
     4.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 
       4.1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
        (1) โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
     4.2) แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
       4.2.1) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน  
        (1) โครงการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการ 
พัฒนาท่ียั่งยืนดวยระบบ GIS 
     4.3) แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
       4.3.1) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
         (1) โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart Safety  
Factory สำหรับประเมินโรงงาน 
        (2) โครงการสงเสริมการเพ่ิมความสามารถดานการควบคุมความปลอดภัยใน 
ระบบทำความเย็นใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น 
        (3) โครงการสงเสริมความปลอดภัยการใชกาซอุตสาหกรรม 
          (4) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green  
Industry) 
       4.3.2) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
                     (1) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและ 
ชุมชนอยางยั่งยืน (CSR-DIW) 
        (2) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 15 จังหวัด 
         (3) โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
        (4) โครงการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) 
        (5) โครงการพัฒนาและเพ่ิมเติมฐานขอมูลตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 4.0 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564         
  

      ๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัย
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

              ๑) เปาหมาย   
       เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดำเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน 

   2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
หนวยนับ ขอมูล 

 ปฐาน 

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย 

งาน 2563 2564 2565 

1. ระบบหรือคูมือมาตรฐานการกำกับดูแล

สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

คูมือ/

ระบบ 

3 

(ป 62) 

3 3 3 กมร. 

2. ระบบเฝาระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

(น้ำ, อากาศ) 

ระบบ - 1 2 2 กวภ. 

3. ขอรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยจากการประกอบการอุตสาหกรรม
ไดรับการจัดการภายในกำหนด 

รอยละ 98 
(ป 62) 

99 100 100 สล. 

4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตราย/ 
ไมอันตราย) เขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

ลานตัน 1.56/24  
(ป 62) 

1.35/18.35 1.35/19 1.5/20 กกอ. 

5. อัตราการใชประโยชนจากกาก
อุตสาหกรรม 

รอยละ 10 
(ป 62) 

10 10 10 กกอ. 

6. จำนวนโรงงานท่ีรายงานผลการติดตามการ
ปลอยมลพิษเขาสูระบบฐานขอมูลเตือนภัย
มลพิษอุตสาหกรรม 

รอยละ
ของ

โรงงาน  
ท่ีเขาขาย
ตองติดตั้ง
และสง
ขอมูล 

75 
(ป 62) 

80 85 90 กวภ. 

7. การลดลงของปริมาณการใชสาร HCFCs 
(ODP tonne) จากปฐาน (พ.ศ. 2556) 

รอยละ - 56 56 56 กวอ. 

8. ปริมาณการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม  
(กลุมปูนฯ กลุมสารทำความเย็น  
น้ำเสียอุตสาหกรรม) 

Kt CO2 

eq. 

- - 995 1,020 กวอ. 

9. สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายไดรับการ 
ยกระดับ 

ราย - - 100 - กวอ. 

 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
      ๓.๑) พัฒนาระบบการกำกับดูแลและเฝาระวังธรุกิจอุตสาหกรรมใหเปนมาตรฐานเดียว 
    3.2) เฝาระวังและตรวจสอบสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี  

ใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ 
    3.3) พัฒนาระบบฐานขอมูลและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม 
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4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
    4.1 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

            4.1.1) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพใน
การแขงขัน 
             (1) โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรูเก่ียวกับการกำกับโรงงาน
จำพวกท่ี 1 และ 2 แกเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกจังหวัดในประเทศไทย 

            (2) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือเปนผูตรวจสอบเอกชน 
ดำเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี 

    4.2 แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
           4.2.1) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
    (1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายใหเปนสากล 

              (2) โครงการรายงานและติดตามประเมินการการลดกาซเรือน
กระจกภาคอุตสาหกรรม 

    (3) โครงการบริหารจัดการน้ำเสียแกโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
คลองเปรมประชากร 

   4.2.2) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
              (1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีมี
ปญหาเสี่ยงตอการลักลอบท้ิง โดยใชหลักการ 3Rs และ KAIZEN 
     (2) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม 

 

      ๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกกับ
ประชาชน และเปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

       1) เปาหมาย 
  เพ่ือพัฒนากฎหมายในการอำนวยความสะดวกการใหบริการประชาชนเปนไปตาม
กฎหมายและเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเขาถึง
ขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือนำไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจ 

          2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
หนวยนับ ขอมูล 

 ปฐาน 

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย 

งาน 2563 2564 2565 

1. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบัท่ีไดรับการ

พัฒนา 

เรื่อง - 10 10 10 กม. 

2. ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแล 

ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการใหบริการภาครัฐ 

ระบบ 3 

(ป 62) 

3 3 3 ศส. 

3. ความพึงพอใจในการเขาใชบริการขอมูล
ภาครัฐ 

รอยละ 80 
(ป 62) 

85 85 85 สล. 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ทบทวน ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม กฎหมายและการบังคับใชใหสอดคลองกับ 

สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการบูรณาการเชื่อมโยง
เขาถึงแหลงทุน 
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    3.2) พัฒนาระบบการอนุญาต กำกับ ดูแล และบริการแบบดิจิทัล 
    3.3) พัฒนา เผยแพร และบริการขอมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (National  

Industry Big Data) 
 

      ๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองคการและบุคลากรผูใหบริการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนเพ่ือภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม 

       1) เปาหมาย 
           เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความตองการ
การใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

       2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
หนวยนับ ขอมูล 

 ปฐาน 

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย 

งาน 2563 2564 2565 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

(ป 63 กรอ. 93.97 ลำดับท่ี 1 ในสังกัด อก. 

รอยละ - 85 85 85 กรอ. 

2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามหลักเกณฑ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

(ป 62) 

85 85 85 กรอ. 

3. การดำเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 
(ป 62) 

85 85 85 กรอ. 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการและขอมลูภาครัฐ 

รอยละ 80 
(ป 62) 

85 85 85 กรอ. 

3) แนวทางการพัฒนา 
      3.1) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพ่ือกาวสู กรอ. 4.0 

                         3.2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม 
ความรับผิดชอบตอสังคม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และเครื่องจักร 

      3.3) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ วิธีการทำงาน และขอมูลใหเปนระบบดิจิทัลดวย 
มาตรฐานและภาษาสากล 

      3.4) สรางความรูความเขาใจแกประชาชนเพ่ือภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานและ 
ภาคอุตสาหกรรม 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด*                  ลานบาท 

แหลงเงิน* 

เงินงบประมาณแผนดิน 

(ลานบาท) 
เงินรายไดของหนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

๑,๙๒๕.๔๒๙๗     

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการ  

 1) เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนและเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน     

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - 

เงินตางประเทศ - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - 

 2) เรื่อง การกำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยและเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน     

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - 

เงินตางประเทศ - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - 

 3) เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชน และ
เปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน     

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - 

เงินตางประเทศ - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - 
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 4) เรื่อง พัฒนาองคการและบุคลากรผูใหบริการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนเพ่ือภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน     

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - 

เงินตางประเทศ - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 6. พ้ืนท่ีและเมือง
นาอยูอัจฉริยะ 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

1. มูลคาการลงทุน 
1.1  มูลคาการลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
( 2559-2561) 

 

คำอธิบาย : มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากจำนวนเงินทุนของผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

1. มูลคาการลงทุน 
    1.2  มูลคาการลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรม
เปาหมาย เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

รอยละ 5 
( 2559-2561) 

 

คำอธิบาย : 1) มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนของผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2) อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาการ อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรม
การบิน อุตสาหกรรมโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทัล และและอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
3) บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจัดเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย จำแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออำตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดใหเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดจากเว็บไซต กรอ. http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๓ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

2. สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมไดรับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร     
เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต กลุม s-curve 

2,000  เครื่อง 
(ป 2562) 

 

คำอธิบาย : ผูประกอบการ SMEs ท่ัวประเทศ  - สถานประกอบการ SMEs ท่ีเขารวมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 10 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  สจก.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๔ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิสงแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโต
อยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

3. สถานประกอบการเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว 

2,000 ราย 
(ป 2562) 

 

คำอธิบาย : 1) อุตสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) เปนการจัดการโรงงานหรืรออุตสาหกรรมท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหมในกระบวนการผลิต การปองกันปญหาโดยการใชเทคโนโลยีสะอาด รวมท้ัง
การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนของเสียท่ีเปนวัตถุใชกับโรงงานอ่ืน ๆ ไดแก การลดของเสีย การใชซ้ำ 
และการนำวัสดุเหลือใช ของเสียกลับมาใชประโยชน 
2) สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจำนวนสถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงผายการประเมินตามเกณฑและไดรับรอง GI 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กทส.กรอ. 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๕ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

4. จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพไดรับการศึกษา
เพ่ือรองรับการจัดทำแผนการ
ใชท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม 

61 พ้ืนท่ี 
(ป 2561) 

 

คำอธิบาย : พ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรของประเทศ  โดยคำนึงถึงความสมดุลในมิติตาง ๆ (มิติดานเศรษฐกิจ สาธารณ๔ปโภค
สิ่งแวดลอม สังคม การเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
- โครงการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยระบบ GIS 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กทพ.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๖ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
    ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโต
อยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดลอม 
แผนฯ 12 : 4.การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

5. จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
พัฒนาและยกระดับสูการเปน 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ป 2563 = EIT ระดับ 3 
(8 จังหวัด 10 พ้ืนท่ี) 
                EIT ระดับ 2 
(7 จังหวัด 8 พ้ืนท่ี) 
ป 2564 = EIT ระดับ 3 
(15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี) 
ป 2565 = EIT ระดับ 3 
(15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี) 
                EIT ระดับ 1 
19 พ้ืนท่ีใหม) 

8 พ้ืนท่ี 
(ป 2559) 

ป 2565  
EIT 18 พ้ืนท่ี 15 
เดิมเปน EIT ระดับท่ี 3 
มุงสู EIT ระดับท่ี 5  
ป 2569 
ป 2564 เสนอกำหนด
พ้ืนท่ีใหม(เฟส 2) ใน 15 
จังหวัดเดิม จังหวัดละ 1 
พ้ืนท่ี และพัฒนาใหป 
2565 เปน EIT ระดับท่ี 
1 ท้ัง 15 พ้ืนท่ี + 4 
พ้ืนท่ีใน 4 AEC 
(มุกดาหาร สระแกว ตาก 
และตราด) 

คำอธิบาย : 1) การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เนนการพัฒนาเมืองใหมีความเจริญเตบิโตดาน
เศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษและสงเสริมความยางยืน ทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมี
อุตสาหกรรมเปนอัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ  
- มิติดานกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
- มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคูกับเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน  
- มิติดานสิ่งแวดลอม ไดแก การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม  



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๗ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

    

คำอธิบาย : (ตอ) - มิติดานสังคม ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันของพนักงาน และชุมชน  
- มิติดานการบริหารจัดการได แก การบริหารดวยหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
3) ขอมูลพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง 15 จังหวัด จัดทำโครงการยำระดับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือใหโรงงานอุตสาหกรรม
มีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางม่ีประสิทธิภาพ และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันความไววางใจใหกบชุมชน  
ทำใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแกน  สุราษฎรธานี 
และสงขลา 
ระดับท่ี 1  การมีสวนรวม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา 
ระดับท่ี 2  การยกระดับ (Enhancement) : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม / ความปลอดภัยท้ังภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
ระดับท่ี 3  ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (Resource efficiency) : การประยุกตใชเทคโนโลยี  เครื่องมือในการจัดการเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุด ท้ังกับโรงงานและชุมชน 
ระดับท่ี 4  การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เชน การแลกเปลี่ยนของเสียระหวางโรงงาน 
เปนตน 
ระดบัท่ี 5  เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จัดเก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กอน.กรอ. 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๘ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

6. โรงงานท่ีเขารวมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได 
ไมนอยกวา : 6 KTOE 

2 KTOE 
(ป 2561-2562) 

 

คำอธิบาย : - โรงงานท่ีมีระบบทำความเย็นท่ีใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น เชน โรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง หองเย็น  
เจาหนาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และบุคลากรของโรงงานท่ีเก่ียวของ 
- โรงงานท่ีมีการใชกาซอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงกำหนดใหมีคนงานซ่ึงมีความรูเฉพาะเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการใช 

เก็บ สง และบรรจุกาซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 และทำการยกเลิกและเพ่ิมเติมกฎกระทรวงบางขอใน กฎกระทรวง  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  เก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย Smart Safety Factory สำหรับประเมินโรงงาน 
- โครงการสงเสริมการเพ่ิมความสามารถดานการควบคุมความปลอดภัยในระบบทำความเย็นใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น 
- โครงการสงเสริมความปลอดภัยการใชกาซอุตสาหกรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กปภ.กรอ. 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๓๙ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน 

7. จำนวนผูประกอบการท่ี
ไดรับการใหบริการดานการ
สงเสริมอุตสาหกรรม 

108,829 ราย 
(ป 2561) 

 

คำอธิบาย : การใหบริการดานการสงเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบกิจการโรงงานท้ังดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต รวมท้ัง
แนะนำดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จัดเก็บขอมูลจากโครงการท่ีผูประกอบการนำเทคโนโลยีไปใช 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กทส.กรอ. 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๔๐ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 

1. มาตรฐานงานกำกับและ
สงเสริมท่ีไดรับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับสถานประกอบ 
การใหมีศักยภาพสูงข้ึน   
ไมนอยกวา  

3 มาตรฐาน/ระบบ 
(ป 2561) 

 

คำอธิบาย : กำกับดูแลเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จัดเก็บขอมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กมร.กรอ. 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๔๑ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

1. ขอรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมไดรับ 
การจัดการภายในกำหนด 
 

รอยละ 98 
( 2561-2562) 

 

คำอธิบาย : เปนการกำกับดูแลภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน  วัตถุอันตราย  และจดทะเบียนเครื่องจักร ใหอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  การรองเรียนผานระบบสารสนเทศ 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  สล.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        ๔๒ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับ
การจัดการ 1.35 ลานตัน 
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
เขาสูระบบ 19 ลานตัน 
3. อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนไมนอย
กวารอยละ 10 

1.18 ลานตัน 
(ป 2561) 

 

คำอธิบาย : พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ขอมูลจัดเก็บจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กกอ.กรอ. 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ กรอ. พ.ศ. 2563-2565

บริหารจัดการ การก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร

1
พันธกิจ

2
3

ค่านิยม
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา 1

“ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการการก ากับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4



แผนปฏิบัติราชการ (ตามยุทธศาสตร์ กรอ.)

ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน

พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพือ่อ านวยความสะดวกกับประชาชน 
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บรกิารตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อภาพลักษณท์ี่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม

2.

1.

3.

4.
2



1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการผลิตด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และรองรับการพัฒนาพื้นที่รวมทั้ง
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการและข้อปฏิบัติที่ดี
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการผลิต รวมทั้ง
ข้อตกลงระหว่างประเทศ

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อความได้เปรียบ
ทางการค้าและลดปัญหาการร้องเรียน

4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อน าไปสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปาหมายและตัวชี้วัด หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565

1. มูลค่าการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 5 5 5 5

2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุ่ม s curve

เครื่อง 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3

แนวทาง 
การ

พัฒนา



เปาหมายและตัวชี้วัด หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565

3. สถานประกอบการเขา้สู่อุตสาหกรรมสีเขียว ราย 2,000 2,000 2,000 2,000

4. แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่รองรับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

จังหวัด 3 3 9 9 9

5. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (15 จังหวัด)

5.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายด าเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

5.2 ยกระดับโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผา่นเกณฑ์การ
พัฒนาฯ ระดับ 2

5.3 ยกระดับโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผา่นเกณฑ์การ
พัฒนาฯ ระดับ 3

ร้อยละ
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพฒันาอย่างยั่งยืน
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)
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6. จัดท าระบบ safety application ส าหรับประเมินโรงงาน
อุตสาหกรรม กปภ.

เรื่อง - - 3 3 3

7. ผลประหยัดด้านพลังงาน ล้านบาท - - 10 10 10
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพฒันา
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)



แนวทาง 
การ

พัฒนา

2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียว
2) เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม
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1. ระบบหรือคู่มือมาตรฐานการก ากับดูแลสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม

คู่มือ/ระบบ 1 3 3 3

2. ระบบเฝ้าระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม (น้ า,อากาศ) ระบบ - - 1 2 2

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการจัดการภายในก าหนด

ร้อยละ 97 98 99 100 100



2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย/ไม่อันตราย) เข้าสู่ระบบการ
จัดการที่ถูกต้อง

ล้านตัน 1.24/23 1.56/24 1.65/25 1.74/26 1.74/27

5. อัตราการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม ร้อยละ 10 10 10

6. จ านวนโรงงานที่รายงานผลการติดตามการปล่อยมลพิษเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
โรงงานที่เข้าข่าย
ต้องติดตั้งและส่ง

ข้อมูล

75 80 85 90

7. การลดลงของปริมาณการใช้สาร HCFCs (ODP tonne) จากปี
ฐาน (พ.ศ. 2556)

ร้อยละ 56 56 56

8. ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทาง
อุตสาหกรรม (กลุ่มปูนฯ กลุ่มสารท าความเย็น น้ าเสียอุตสาหกรรม)

Kt CO2 eq. 995 1,020

9. สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้รับการยกระดับ ราย - - 100 - -



3. พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพือ่อ านวยความสะดวกกับประชาชน
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

1) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กฎหมายและการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการบูรณาการเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งทุน

2) พัฒนาระบบการอนุญาต ก ากับ ดูแล และบริการแบบดิจิทัล
3) พัฒนา เผยแพร่ และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (National Industry Big Data)
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1. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา เรื่อง 10 10 10

2. ระบบการอนุญาตและการก ากับดูแลท่ีได้รับการพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ
3. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลภาครัฐ

ระบบ

ร้อยละ
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4. พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บรกิารตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อภาพลักษณท์ี่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือก้าวสู่ กรอ. 4.0
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และเครื่องจักร
3) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการท างาน และข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัลด้วยมาตรฐานและภาษาสากล
4) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม
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1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละ - - 85 85 85

2.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้น
3. การด าเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและข้อมูล
ภาครัฐ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

85
80
80

85
85
85

85
85
85
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