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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
ของ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
              แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรมทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน  นโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการน า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนา
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้าง  อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้รองรับและเครือข่ายการมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
   การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและด้านความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสัมพันธ์กับแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และประเด็นที่ 8  
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้ อ ง กั บ แผน  ๓  ร ะดั บ  ต ามนั ย ย ะขอ งมติ คณะ รั ฐ ม นต รี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
    (๑) เป้าหมาย  
         1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น 
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
                                      1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
                                       1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
                                    1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์         
           2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
           2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

                                  2.3 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
       3.1 การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑ์และมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเข้าสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
                        3.2 การพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวัง
และเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ 
ต้นทางถึงปลายทางสนับสนุนการก ากับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
                 แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องท่ี 2  ก ากับดูแลและเฝ้าระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

                ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
         1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ 

ยั่งยืน 
     1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
     2.1 โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่มไทย เชื่อมโลก 
     2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ระบบนิเวศ 

ที่เหมาะสม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรคต่อการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม  
                  แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน สามารถส่งผลตอ่ยุทธศาสตรช์าติที่ 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการน าเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

(๑) เป้าหมาย  
         1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่า สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
         1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
       2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสภาครัฐมีความทันสมัย 
                          2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
           2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศ 
     2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
     2.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
                     2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                                    ส่วนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และสร้างแรงจูงใจ
ให้คนดีและคนเก่งให้สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ท างานในหน่วยงาน 
                  แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 3 พัฒนากฎหมาย และ
ระบบดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกกับประชาชนและเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถ
ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้มีค วาม
สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้รับบริการ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น (หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

               (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                    · เป้าหมาย :  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

             · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับของประเทศด้านความ 
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 

     (1.2) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการการของ
เสีย เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 
             2) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนกาบริหารจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์  การเงิน และการคลัง ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน 

และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ 

            (1.3) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 



    แผนปฏิบัตริาชการ (พ.ศ. 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม                                                    ๕                                                                     
 

 แนวทางการพัฒนา  
 1) จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่ง 

น้ าทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาสถานการณ์
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่ เปราะบางและพ้ืนที่
เสี่ยง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดเป็นหลักการ
จัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ ารวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดย 
มีแนวทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะยาว 
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพื้นที ่ โดยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพ้ืนที่ และก าหนดให้  
มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง 
ก าหนดมาตรการควบคุมปริมารการจราสจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมือง
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือน
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษ
ข้ามแดน 
        3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของ
เสียอุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด 
การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัดขยะ
ให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ 
และก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บาง
ประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะ จากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้าง
กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น าเขา ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และหน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักกา ร
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
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· เป้าหมายของแผนย่อย 
       1) คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่ง 

น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
       2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ 

มาตรฐานของประเทศไทย 

                                                                         3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       1) คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ 

แหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 
                                   2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 

             3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 
                                           แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 2  ก ากับ
ดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (๒) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

      (2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
             • ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ 

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  
             • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
              1) สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 

             (2.2) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
              โดยให้ความส าคัญกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทาง การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทาง
เครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
            · แนวทางการพัฒนา 
     ๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การระดมทุนโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบัน ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่
มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ และบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ  
     ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  
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     ๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี
ไทยที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน  

     ๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการ
รู้จักลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะ
และประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ ตลาดทุน  
     ๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุก
ภาคส่วนอย่างท่ัวถึง  
     ๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ
การประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน  
     ๗) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า  

 (3) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                   · เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการเพิ่มขึ้น 
                       · เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 
                                          · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
                 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 
                                                       2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 2.2 
      (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
                                                   · แนวทางการพัฒนา 
      - สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร 
     - พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่าและ
เชื่อมดยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
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เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา  
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 
     - สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุ มชนและ
ชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เก่ียวข้องตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
     - สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
     - มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศท่ีเป็นมาตรฐาน 
โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้
ประโยชน์หรือต่อผู้ความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
พัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน และจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ  
                                                       · เป้าหมายของแผนย่อย 
      - อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
               · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 

 (4) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

        1) เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

2) เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการ  
น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

   · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
              1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕ 

    2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ  
สหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

(4.2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
· แนวทางการพัฒนา  

 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภารัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง 
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หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง  
อ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ึนตอนการออกใบอนุญาต 
ต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากล 

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็น
สากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 
        3) ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานระบบดิจิทัล
ทั้งหมดเชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดี ยว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคลเองเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล 
เพ่ิมขึ้น 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สัดส่วน 
ความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐  

(4.3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

    · แนวทางการพัฒนา 
          1) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ การกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และความเร่รงด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

 2) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจ
พ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผลทั่งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตาม
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับ
แนวทาง การด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุป้าหมายต่อสาธารณะ เป็น
ประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) จัดท าโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น  

ในประเด็นที่ 5 บริหารจัดการน้ าและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมีทั้ง
ระบบ 

(4.4) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

    · แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลขนาดไหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ  รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 
         2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ 
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเยนรู้และการเสริมสร้างการับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรม 
องค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครับอย่างเต็มศักยภาพ 
         3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่าง
ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท 
ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งสางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุม่งไปสู่
ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสุง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นส านักงานใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและ
ท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการ
ท างาน 

  · เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า 

มาตรฐาน สากลและมีความคล่องตัว 

  · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม 

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
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  (4.5) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

       · แนวทางการพัฒนา 
              1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม
กับภารกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารก าลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ึนตอนควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลัก
ระบบคุณธรรมให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโดยย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
 
             2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐ
ตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโดยย้าย
และหมนุเวียนได้อย่างคล่องตัว เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารรา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้ เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
          3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างาน ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน 
และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั่งผู้น าทางความรู้และความคิด  
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ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้
ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาขน 

          · เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

   · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๘๐/๘๕/๙๐/๙๕ 
     2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง  

ร้อยละ ๒๐/๓๐/๔๐/๕๐ 
 

 (5) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               (5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                       · ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
                       · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
      (5.2) แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      · แนวทางการพัฒนา 
       1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมนกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก”  จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกยะได้ว่าวิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคน
ต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” 
ให้มีวามเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
      2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอดา ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็น
ธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
     3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
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สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส 
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จ้างจ้าง และการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของ
รัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการทุจรติคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอบผู้ชี้เบาะแสดที่สามารถสร้างความเชื่อม
มั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
 

        · เป้าหมายของแผนย่อย 
                        1) ประชาชนมีวฒันธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
           2) คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
        · การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
           1) ร้อยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) 
           2) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 
 

๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

   ๑) เป้าหมาย ................-......................... 

   ๒) แนวทางการพัฒนา............-................. 

   ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน

แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ใน 

แต่ละเป้าหมายอย่ าง ไร  และ  (ถ้ ามี )  คิด เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเ ท่า ไ รของ 

ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 

๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
     เรื่องท่ี ๑ เรื่องสิ่งแวดล้อม  

      ๑) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         ๒.๑ ระยะที่ ๑ ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาคการผลิตจะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เพ่ือให้เกิดมลพิษต่ า มีระบบจัดการของเสียจาก แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอและจัดการ
มลพิษได้ตามมาตรฐาน โดยจะใช้ “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี มาสู่การขับเคลื่อน และแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

                        ๒.๒ ระยะที่ ๒ - ๓  ช่วงระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 2575) 
มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่ก าจัดยาก ลดการเกิดของเสียและ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริโภค สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจ าวัน 

        ๒.๓ ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ได้ 
วางกรอบแนวทางด าเนินงานเพ่ือให้ ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low carbon Society) บนพ้ืนฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และ
สถาบัน/องค์กรรองรับ การพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) 

  3) กิจกรรม 
      ๓.๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด 

ให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม 

 และตรวจสอบ มลพิษ 
              ๓.๓ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

  ๔) เป้าหมายกิจกรรม 
       ๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน  
                                             ๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
น าไปสู่การเจริญเติบโตบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
                                            ๔.๓ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมลพิษท าให้เกิดความไว้วางใจ และความส าเร็จในการลดมลพิษ 

                2) ด้านเศรษฐกิจ 
           2.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
                            หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
       หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

                                  ประเด็นการปฏิรูปที่ 4   อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 

๒.๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
(Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป  
      กิจกรรม ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
    2.1 เป้าหมาย 
          2.1.1 ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
          2.1.2 การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
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    2.2 ตัวชีว้ัด 
                                        2.2.1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
เป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

               2.2.2 ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

๓) โครงการที่สนับสนุน 
                                     3.1 โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม  
งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – ระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเปาทิ้ง ถังกักเก็บ และการ
ซ่อมบ ารุง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   

๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
1)  วัตถุประสงค์ 
     (๑) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      (๒) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  

สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

     (๓) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

2)  เป้าหมายรวม 
     (1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

     (2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจ 
ปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ 
                                      (3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ บริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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                                                                         3) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                               (3.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่ ๓  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษ และ ลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
    · ตัวชี้วัด 3.1 สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
    · ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
     · ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไข
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
                        เป้าหมายที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความ 
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

               (3.2) แนวทางการพัฒนา 
                                     1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้  (1) เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต
และลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร (3) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (4) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
(1) ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
               3. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (1) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขา
การผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) ส่งเสริมภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4) 
เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      (4.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
               1. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

                                                     เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชน ความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

                 · ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
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             2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอด 

สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                 เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็น 
ฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     · ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4, 5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 
     เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
                                                      · ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ จ านวน 15 พื้นที่ 
     เป้าหมายที่ 5  วิสาหกิจขนาดกาลาแงละขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
                                         (4.๒) แนวทางการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
         1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
         1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
     ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง อันจะน ามาซ่างความเข้มแข้งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
         2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทสนไทยจากเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่าง ๆ ในโลก และศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ 
ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
    1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) ยกระดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า เพ่ือผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 
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   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
   2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
   2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

            5) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

      (5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
               เป้าหมายที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบูรกิจของประเทศ 
            · ตัวชี้วัด 1.3 สัดสว่นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่อ
งบประมาณรายจ่าย 
            เป้าหมายที่ ๓  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
            · ตัวชี้วัด  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 

      (5.๒) แนวทางการพัฒนา 
                                                      1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
           2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ 
           3. เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

          4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      4.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
      4.2 ป้องกันการทุจริต 
            - เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนด 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
                       - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 : รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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๔) ตัวชี้วัด  
    ระดับความส าเร็จในการจัดการรสสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถ 

ป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย  
                      ๕) กลยุทธ์  
                          1. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอยน าเข้าวัตถุมีพิษ 
สารเคมีอันิตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศ
ไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 
                          2. ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การน าเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ 
     โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
     โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2565) 

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ได้แก่  
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  จึงมีความจ าเป็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมสถานการณ์ดังกล่าว จ านวน 3 เรื่อง คือ 
                             1. เรื่องที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
                   2. เรื่องท่ี 2 ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ ปลอดภัยและเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 
          3. เรื่องที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน และ 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 
                             4. เรื่องที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
                            กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
จ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 
         3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมในการน าเทคโนโลยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ/ลดต้นทุน 
                ๑) เป้าหมาย   
                        เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมศักยภาพ
การผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบ าบัดและก าจัดมลพิษจากโรงงานรวมทั้งการจัดการน้ า
เพ่ือการอุตสาหกรรม 
                  ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูล ปฐีาน ค่าเป้าหมาย  
1. สถานประกอบการเอสเอม็อีท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ  

เครื่อง 1,500 
(61-62) 

2,000 

2. จ านวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดท า
แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

จังหวัด 3 
(ปี 62) 

3 

3. ระบบการอนุญาตและก าก ากับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการภาครัฐ 

ระบบ - 3 

                            ๓.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ 
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไม่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม 
                               ๑) เป้าหมาย   
                       เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
                     2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบเฝ้าระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม (น้ า, อากาศ) ระบบ - 2 
2. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิม่ขึ้น ราย 2,000 

(ปี 62) 
2,000 

 
3. จ านวนพ้ืนท่ีที่ไดร้ับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

จังหวัด/พื้นที ่  15/18 

4. ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอันตรายไดร้ับการจัดการ ล้านตันต่อปี 1.56  
(ปี 62) 

1.3 

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสูร่ะบบ ล้านตัน 
ต่อปี 

24 
(ปี 62) 

17 

6. ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทาง
อุตสาหกรรม(กลุ่มปูนฯ กลุ่มสารท าความเย็น น้ าเสียอุตสาหกรรม) 

Kt CO2 eq. - 1,020 

7. สถานประกอบการในส่วนกลางได้รับการก ากับดูแลตามกฎหมาย ราย  8,000 
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                       ๓.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชน 
              1) เป้าหมาย 
            เพ่ือพัฒนากฎหมายในการอ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 
                2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูล ปฐีาน ค่าเป้าหมาย 
1. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัท่ีได้รับการพัฒนา เรื่อง - 10 

2. ระบบการอนุญาตและการก ากบัดูแลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการภาครัฐ 

ระบบ 3 
(ปี 62) 

3 

3. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บรกิารข้อมูลภาครัฐ ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 

                        ๓.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม 
                1) เป้าหมาย 
                  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
                2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ - 85 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 

3. การด าเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและข้อมูลภาครัฐ ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 
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       3.2.3  แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

                 1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
(ตัวชี้วัดเชิง outcome) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - 80 

2. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 

ร้อยละ - 10 

3. สถานประกอบการที่น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  - 70 

4. อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ   10 
5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดลง ร้อยละ  - 5 

                  2) กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ (จ าแนกตามปีงบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ  
                      (ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

2. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและ
บริการด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

3. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

4. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

5. ก ากับดูแล เฝ้าระวัง ให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

       3.2.4  โครงการส าคัญ 
                  1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
                หน่วยงาน ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง 
        2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 
                       หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

        3) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
                       หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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              4) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

                       หน่วยงาน กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       5) โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
                       หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
           กองส่งเสริมเทคโนโลยีน้ าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
                  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
       6) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
                       หน่วยงาน กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

3.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการ ไปด าเนินการ 
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป) 

                   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย และพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องจักร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

  ๓.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๓.4.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แห่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. ค่าขายทรัพย์สินอ่ืน 0.165 

 2. ค่าธรรมเนียมโรงงาน 6.6972 

 3. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 26.7686 

 4.ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 55.8223 

 5. ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 3.6 

 6. ค่าปรับอื่น 0.7396 

 7. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 0.1715 

 8. ดอกเบี้ย 0.012 

 9. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 1.0689 

รวมทั้งสิ้น  95.0451 
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๓.4.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด   71.4608  ล้านบาท  

ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

1. เรื่องการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

รวม 21.8522      

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผูป้ระกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลติภาพ  5.5736     

 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

      

     โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ  6.7532     

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

      

     โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 9.5254     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

2. เรื่องก ากับดูแลและเฝ้า
ระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

รวม 49.6086      

 แผนงานยุทธศาสตร์จดัการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ 

      

   โครงการพัฒนาและยกระดับเมอืงอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 15.0014     

    โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 

 26.1     

 แผนงานยุทธศาสตร์จดัการมลพิษและสิ่งแวดล้อม       

     โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  8.5072     

        

        

 


