แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดาเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 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 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ย นแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจ ารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจั ยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของผู้ป ระกอบการให้มีความเข้ มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถทาได้โดยการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนา
และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้าง อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้รองรับและเครือข่ายการมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้
เชื่อมโยงสอดคล้ องกับ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและด้านความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสัมพันธ์กับแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และประเด็นที่ 8
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
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๑

ส่วนที่ ๒ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ๓ ร ะ ดั บ ต า ม นั ย ย ะ ข อ ง ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต 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 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
3.1 การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑ์และมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเข้าสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.2 การพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวัง
และเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทางสนับสนุนการกากับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 2 กากับดูแลและเฝ้าระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย
1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่ มไทย เชื่อมโลก
2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ระบบนิเวศ
ที่เหมาะสม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่า สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสภาครัฐมีความทันสมัย
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศ
2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒ นา
กาลังคนให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพ ราชการ และสร้างแรงจูงใจ
ให้คนดีและคนเก่งให้สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอย่างมือ อาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ทางานในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 3 พัฒนากฎหมาย และ
ระบบดิจิทัล เพื่อ อานวยความสะดวกกับ ประชาชนและเป็น ศูน ย์ก ลางข้อ มูล ธุรกิจ อุต สาหกรรม สามารถ
ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีการปรับปรุง
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้มีค วาม
สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้รับบริการ
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น (หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
· เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับของประเทศด้านความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก
(1.2) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
 แนวทางการพัฒนา
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาหนดเป้าหมายและแนวทาง
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมู ลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการการของ
เสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น
2) มุ่ ง เป้ า สู่ ก ารลงทุน ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภูมิ อ ากาศในการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ และภาคเอกชน พั ฒ นามาตรการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกาบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออานวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ใน
การส่ง เสริม และสนับ สนุน จูง ใจให้ภ าคส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งสามารถลดการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจกได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างมีป ระสิทธิผล กาหนดให้ โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทาการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
 เป้าหมายของแผนย่อย
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ
(1.3) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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 แนวทางการพัฒนา
1) จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่ง
น้าทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้ความสาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาสถานการณ์
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้า ง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ เปราะบางและพื้นที่
เสี่ยง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคานึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่ งกาเนิดเป็นหลักการ
จั ด การมลพิ ษตั้ งแต่ ต้น ทาง และพิ จ ารณาถึ งขี ด ความสามารถในการรองรับ มลพิ ษ ของแหล่ ง น้ ารวมถึ งการ
ประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดย
มีแนวทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะยาว
ครอบคลุม ถึง การบริห ารจัด การหรือ การควบคุม มลพิษ จากแหล่ง ก าเนิด ในเชิง พื้น ที ่ โดยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกาหนดให้
มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง
กาหนดมาตรการควบคุมปริมารการจราสจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมือง
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางด้านคุณภาพอากาศและเสี ยง เพื่อให้ห น่ว ยงาน
ท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือน
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสีย งที่สามารถเข้ าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษ
ข้ามแดน
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กาหนด
เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของ
เสียอุตสาหกรรม โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกาเนิด
การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะ
ให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่กาจัดขยะเป็นแหล่งกาหนดมลพิษ กาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิ ษ
และกาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บาง
ประเภทที่คาดจะเป็ นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะ จากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่ งก่อสร้าง การสร้าง
กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเขา ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และหน่วยงานกากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักกา ร
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
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· เป้าหมายของแผนย่อย
1) คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่ง
น้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย
3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และ
แหล่งน้าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74
3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74
แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ 2 กากับ
ดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๒) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
(2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45
(2.2) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยให้ ความสาคัญกับการจัดหาแหล่ งเงินทุนและพัฒนาช่องทาง การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทาง
เครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
· แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การระดมทุนโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบัน ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่
มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ และบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
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๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี
ไทยที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการ
รู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะ
และประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ ตลาดทุน
๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ด้ว ย
ต้น ทุน ที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุก
ภาคส่วนอย่างทั่วถึง
๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ
การประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่
เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน
๗) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า
(3) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
· เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการเพิ่มขึ้น
· เป้ าหมายที่ 2 ผลิ ต ภาพการผลิ ตของภาคอุ ตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) อัตราการขยายตัว ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 2.2
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
· แนวทางการพัฒนา
- สนั บ สนุ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสั ชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าและ
เชื่ อมดยงกั บ อุ ตสาหกรรมเกษตรชี ว ภาพ อุต สาหกรรมการแปรรู ปอาหาร และอุ ตสาหกรรมแปรรู ปชี ว มวล
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เทคโนโลยีชีว ภาพด้า นการแพทย์แ ละสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เ กี่ยวเนื่อ ง ตลอดจนพัฒ นา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยการพัฒนากาลังคนเชี่ ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุ มชนและ
ชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรัก ษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
- สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
พัฒ นาตลาดภายในประเทศโดยให้ ค วามส าคัญ กั บ การสร้ า งความตระหนั กในประโยชน์ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน
โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้
ประโยชน์หรือต่อผู้ความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
พัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิ เวศ
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน และจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ
· เป้าหมายของแผนย่อย
- อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10
(4) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
1) เป้าหมายที่ 1 บริการของรั ฐมีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพเป็น ที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2) เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕
2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ ในการจัดลาดับขององค์การ
สหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก
(4.2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
· แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภารัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
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หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
อานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขึ้นตอนการออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่ านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็น
สากล เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมาย
กาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานระบบดิจิทัล
ทั้งหมดเชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดี ยว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคลเองเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์
 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สัดส่วน
ความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐
(4.3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
· แนวทางการพัฒนา
1) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ การกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และความเร่รงด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
2) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจ
พื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั่งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตาม
เป้าหมายตามยุ ทธศาสตร์ ชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ และนาไปสู่การปรับ
แนวทาง การดาเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุป้าหมายต่อสาธารณะ เป็น
ประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) จัดทาโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น
ในประเด็นที่ 5 บริหารจัดการน้าและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมีทั้ง
ระบบ
(4.4) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
· แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด กว้าง
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
รองรั บ สภาพแวดล้ อมในการปฏิบั ติง านที่ มีค วามหลากหลายซั บซ้ อนและทัน การเปลี่ ยนแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลขนาดไหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่ ว มกัน เพื่ อเพิ่มโอกาสในการเข้า ถึงข้ อมู ล ที่ส ะดวกและรวดเร็ ว เชื่อ มโยงข้ อมูล ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี
มาตรฐานเดียวกัน
2) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการทางานเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาค
ส่ว นสามารถเข้าถึง แบ่ งปั น และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเยนรู้และการเสริมสร้างการับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครับอย่างเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริ ห ารงานใหม่ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว กระชั บ ทั น สมั ย สามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่าง
ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งสางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุม่งไปสู่
ความเป็ น องค์การที่มีขีดสมรรถนะสุง สามารถปฏิบัติงานและมีผ ลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นสานักงานใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและ
ทางานในเชิงรุก สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการ
ทางาน
· เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐาน สากลและมีความคล่องตัว
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
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(4.5) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
· แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม
กับภารกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริ หารกาลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้ กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกขึ้นตอนควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลัก
ระบบคุณธรรมให้เกิดการหมุน เวีย น ถ่ายเทแลกเปลี่ ยน และโดยย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ ให้
เป็น ไปตามระบบคุณ ธรรมอย่า งแท้จ ริง โดยการสรรหาและคัด เลือ กบุค คลที่มีค วามรู้ค วามสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบั ติงาน มีความก้าวหน้ าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับตาแหน่ งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐ
ตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโดยย้าย
และหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานในภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การทบทวน และปรั บ เปลี่ ย นระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกาหนดและพิจารรา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้ เกิดความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้ มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางาน ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็น ธรรมและเสมอ
ภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐ ที่กล้ายืนหยัดในการกระที่ถูกต้องและมี พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สร้า งผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นาและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนาหน่วยงาน
และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั่งผู้นาทางความรู้และความคิด
แผนปฏิบัตริ าชการ (พ.ศ. 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้
ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาขน
· เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐/๘๕/๙๐/๙๕
2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ ๒๐/๓๐/๔๐/๕๐
(5) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
· ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
(5.2) แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
· แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมนกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกยะได้ว่าวิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคน
ต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต”
ให้มีวามเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึก
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอดา ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็น
ธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตสานึ กและค่านิ ยมในการต่ อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
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สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จ้างจ้าง และการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของ
รัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการทุจรติคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอบผู้ชี้เบาะแสดที่สามารถสร้างความเชื่อม
มั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
· เป้าหมายของแผนย่อย
1) ประชาชนมีวฒ
ั นธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)
2) จานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10
๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑) เป้าหมาย ................-.........................
๒) แนวทางการพัฒนา............-.................
๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ..
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามแผน
แม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ ใ น
แต่ ล ะเป้ า หมายอย่ า งไร และ (ถ้ า มี ) คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นหรื อ ร้ อ ยละเท่ า ไรของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
เรื่องที่ ๑ เรื่องสิ่งแวดล้อม
๑) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๑ ระยะที่ ๑ ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาคการผลิตจะ
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรอย่ างมี ประสิ ทธิภาพใช้กระบวนการผลิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
แผนปฏิบัตริ าชการ (พ.ศ. 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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เพื่อให้เกิดมลพิษต่า มีระบบจัดการของเสียจาก แหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอและจัดการ
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 และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่กาจัดยาก ลดการเกิดของเสียและ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริโภค สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจาวัน
๒.๓ ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ได้
วางกรอบแนวทางดาเนินงานเพื่อให้ ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่า (Low carbon Society) บนพื้นฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และ
สถาบัน/องค์กรรองรับ การพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste)
3) กิจกรรม
๓.๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ ที่แหล่งกาเนิด
ให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบ มลพิษ
๓.๓ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน
๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การเจริญเติบโตบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๔.๓ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมลพิษทาให้เกิดความไว้วางใจ และความสาเร็จในการลดมลพิษ
2) ด้านเศรษฐกิจ
2.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock)
๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
กิจกรรม ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด
๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
2.1 เป้าหมาย
2.1.1 ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
2.1.2 การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
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2.2 ตัวชีว้ ัด
2.2.1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
เป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
๓) โครงการที่สนับสนุน
3.1 โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – ระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเปาทิ้ง ถังกักเก็บ และการ
ซ่อมบารุง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๒) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
(๓) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2) เป้าหมายรวม
(1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทีย บกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจ
ปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิ ต และให้ บ ริ การจากฐานรายได้ เดิม ที่มีมู ล ค่าเพิ่มสู งขึ้น และมีก ารลงทุน ในการผลิ ตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้ บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ
(3) มีร ะบบบริห ารจัด การภาครัฐ ที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ทัน สมัย โปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชน บทบาทภาครั ฐ ในการให้ บ ริ การซึ่ งภาคเอกชน
ดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ บริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิ ทธิภ าพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการ
จั ด การนานาชาติ และอั น ดั บ ความยากง่า ยในการดาเนิน ธุร กิจ ในประเทศดีขึ้ น การใช้จ่ ายภาครั ฐ และระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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3) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ดี ลดมลพิษ และ ลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
· ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
· ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
· ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไข
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3.2) แนวทางการพัฒนา
1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุม มลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้ (1) เร่ ง รั ด แก้ ไ ข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต (2) เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤต
และลุ่มน้าสาคัญอย่างครบวงจร (3) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (4) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(1) ส่งเสริ มการผลิ ตและการลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
3. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ ใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (1) จัดทาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขา
การผลิ ตไฟฟ้า การใช้พลั งงานในภาคขนส่ ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัว เรือ นและอาคาร (3) ส่ งเสริมภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4)
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชน ความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5

· ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง
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2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคัญเดิมให้สามารถต่อยอด
สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็น
ฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
· ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3, 4, 5 และ 6 ต่อปี ตามลาดับ
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
· ตัวชี้วัด 3.1 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ จานวน 15 พื้นที่
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกาลาแงละขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
(4.๒) แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
1.1 การพัฒนาด้านการคลัง
1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง อันจะนามาซ่างความเข้มแข้งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร
2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จาเป็นต้องมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรง
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยในระยะต่ อ ไปได้ รวมทั้ ง ก าหนดอุ ต สาหกรรมอนาคตที่ ส ามารถใช้ โ อกาสของการ
เปลี่ ย นแปลงบริ บ ทใหม่ ๆ ในโลก เช่ น การก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ การเปลี่ ยนแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทสนไทยจากเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่าง ๆ ในโลก และศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ
ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) ยกระดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า เพื่อผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
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2) วางรากฐานการพั ฒ นาอุต สาหกรรมส าหรั บอนาคต โดยมี แนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
5) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบูรกิจของประเทศ
· ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่อ
งบประมาณรายจ่าย
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
· ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50
(5.๒) แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุ งโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุ งกระบวนการงบประมาณ และสร้า งกลไกในการติ ดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
4.2 ป้องกันการทุจริต
- เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 : รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
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๔) ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดการรสสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถ
ป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
๕) กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอยนาเข้าวัตถุมีพิษ
สารเคมีอันิตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศ
ไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนาเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
โดย สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2565)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ได้แก่
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงมีความจาเป็นในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมสถานการณ์ดังกล่าว จานวน 3 เรื่อง คือ
1. เรื่องที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุต สาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
2. เรื่องที่ 2 กากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ ปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. เรื่องที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกกับประชาชน และ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
4. เรื่องที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม
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๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม มี การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมในการนาเทคโนโลยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ/ลดต้นทุน
๑) เป้าหมาย
เพื่ อ สนับ สนุ น สร้ างโอกาส และลดอุ ป สรรคในการประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบาบัดและกาจัดมลพิษจากโรงงานรวมทั้งการจัดการน้า
เพื่อการอุตสาหกรรม
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
2. จานวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทา
แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
3. ระบบการอนุญาตและกากากับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการภาครัฐ

หน่วยนับ
เครื่อง

ข้อมูล ปีฐาน
1,500

ค่าเป้าหมาย
2,000

(61-62)

จังหวัด

3

3

(ปี 62)

ระบบ

-

3

๓.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี ความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไม่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม
๑) เป้าหมาย
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดาเนินกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระบบเฝ้าระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม (น้า, อากาศ)
2. สถานประกอบการเข้าสูร่ ะบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิม่ ขึ้น
3. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
4. ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสูร่ ะบบ
6. ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทาง
อุตสาหกรรม(กลุ่มปูนฯ กลุ่มสารทาความเย็น น้าเสียอุตสาหกรรม)
7. สถานประกอบการในส่วนกลางได้รับการกากับดูแลตามกฎหมาย

หน่วยนับ
ระบบ
ราย

ข้อมูลปีฐาน
2,000
(ปี 62)

จังหวัด/พื้นที่

ล้านตันต่อปี
ล้านตัน
ต่อปี
Kt CO2 eq.

แผนปฏิบัตริ าชการ (พ.ศ. 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ราย

ค่าเป้าหมาย
2
2,000
15/18

1.56
(ปี 62)
24
(ปี 62)
-

1.3
17
1,020
8,000
๒๐

๓.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออานวยความ
สะดวกกับประชาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชน
1) เป้าหมาย
เพื่อพัฒนากฎหมายในการอานวยความสะดวกการให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา
2. ระบบการอนุญาตและการกากับดูแลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการภาครัฐ
3. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลภาครัฐ

หน่วยนับ
เรื่อง
ระบบ
ร้อยละ

ข้อมูล ปีฐาน
3
(ปี 62)
80
(ปี 62)

ค่าเป้าหมาย
10
3
85

๓.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม
1) เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการให้บริการแก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น
3. การดาเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ข้อมูลปีฐาน
-

ค่าเป้าหมาย
85

ร้อยละ

80
(ปี 62)
80

85

ร้อยละ

85

(ปี 62)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและข้อมูลภาครัฐ

ร้อยละ

80

85

(ปี 62)
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3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
(ตัวชี้วัดเชิง outcome)
ตัวชี้วัด
1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิ่มขึ้น
2. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(อุตสาหกรรมเป้าหมาย)
3. สถานประกอบการที่นาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ ไม่น้อยกว่า
4. อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดลง

หน่วยนับ
ร้อยละ

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย
80

ร้อยละ

-

10

ร้อยละ

-

70

-

10
5

ร้อยละ
ร้อยละ

2) กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ (จาแนกตามปีงบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
(ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม)
กิจกรรม
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและ
บริการด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
3. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. กากับดูแล เฝ้าระวัง ให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การติดตาม
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ

3.2.4 โครงการสาคัญ
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
หน่วยงาน สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
3) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หน่วยงาน กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5) โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีน้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
6) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
หน่วยงาน กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติราชการ ไปดาเนินการ
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป)
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติราชการของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย และพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องจักร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

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

แห่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

วงเงิน (ล้านบาท)

1. ค่าขายทรัพย์สินอื่น

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
9. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัตริ าชการ (พ.ศ. 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

0.012
1.0689
95.0451

๒๓

๓.4.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

71.4608

ล้านบาท

ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

1. เรื่องการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

รวม

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

21.8522

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผูป้ ระกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

5.5736

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

6.7532

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
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9.5254

๒๔

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ

2. เรื่องกากับดูแลและเฝ้า รวม
ระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
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วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

49.6086

15.0014
26.1

8.5072

๒๕

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

ตารางแสดงเปาหมาย/แผนงาน เปนรายกิจกรรม สอดคลองตามตัวชี้วัดในระบบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565 ของ กรอ.
แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม

หนวย
นับ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง อก.
(ที่เกี่ยวของกับ กรอ.)

หนวย
งานที่
เกี่ยว
ของ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
กรอ.

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

อุตสาหกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสู
แผนงานยุทธศาสตรจัด การเปนเมืมองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรผลกระทบจากการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการนําเทคโนโลยีและ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
นวั
ตกรรมทีไ่ ดรับการถายทอดไปใชไมนอยกวา
ภูมิอากาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

จังหวัด/
พื้นที่

กอน.

15/
18

รอยละ

กทส.

70

ราย

กทส.

2,000

สิ้นป
สิ้นป
สิ้นป

เก็บขอมูล : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (งบประมาณ : 15.0014 ลานบาท)
1.1 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับขอกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุมเปาหมายการพัฒนา ระยะที่ 1-3 (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
1.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณคาตอสัมคม (Eco Social puls Socian Value : Eco Factory + SV) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ Business Model) ในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
1.3 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กอน.) (5.6014 ลานบาท)
2. คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดลอม (งบประมาณ : 17.5000 ลานบาท)
2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
2.1.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขาการลดปริมาณน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม และสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.000 ลานบาท)
2.1.๓ โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.๔ โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวในสวนภูมิภาค (กทส.) (2.0000 ลานบาท)
2.1.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการเกิดฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
๒.๑.๖ โครงการยกระดับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายสูสากล (กวอ.) (1.8922 ลานบาท)
๒.๑.๗ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยหลักการประเมินความเสี่ยง (กวอ.) (1.6078 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : (กรอ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตราย
ไดรับการจัดการ
เก็บขอมูล : โครงการบริการจัดการกากอุตสาหกรรม

ลานตัน
ตอป

กกอ.

1.3

สิ้นป

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

หนวย
งานที่
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม
เปาหมาย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
เกี่ยว
กรอ.
64
64
64
ของ
1. คาใชจายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (งบประมาณ : 8.5072 ลานบาท)
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปญหาเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งโดยใชหลัก 3Rs และ KAIZEN (กกอ.) (4.5036 ลานบาท)
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (กกอ.) (4.0036 ลานบาท)
หนวย
นับ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : (กรอ.)
แผนงานยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนดานการ
สรางความสามารถ
ในการแขงขัน

1. สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรม
มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทําแผนการใชที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรม

จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยลดลง

รอยละ

กทพ.

3
สิ้นป

กร.1-2
กทส./
กปภ.

5
สิ้นป

เก็บขอมูล : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ
1. คาใชจายในการพัฒนาพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน (งบประมาณ : 2.8430 ลานบาท)
1.1 โครงการสงเสริมการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (กทพ.) (2.8430 ลานบาท)
แผนงานบูรณาการ
อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต

2. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจไมนอยกวา

รอยละ

กทพ.

10

เก็บขอมูล : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
คาใชจายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการดวยเทคโนโลยีพลาสมา (งบประมาณ : 6.7532 ลานบาท)
โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีพลาสมา (กทพ.) (6.7532 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

3. สภาพแวดลอมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสู
การเปนเมืมองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

จังหวัด/
พื้นที่

กอน.

15/
18

ราย

กทส.

2,000

สิ้นป

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

หนวย
งานที่
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม
เปาหมาย
ต.ค.
เกี่ยว
กรอ.
64
ของ
เก็บขอมูล : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
หนวย
นับ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

1. คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (งบประมาณ : 15.0014 ลานบาท)
1.1 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับขอกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุมเปาหมายการพัฒนา ระยะที่ 1-3 (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
1.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณคาตอสัมคม (Eco Social puls Socian Value : Eco Factory + SV) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ Business Model) ในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
1.3 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กอน.) (5.6014 ลานบาท)
2. คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดลอม (งบประมาณ : 17.5000 ลานบาท)
2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
2.1.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขาการลดปริมาณน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม และสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.000 ลานบาท)
2.1.๓ โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.๔ โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวในสวนภูมิภาค (กทส.) (2.0000 ลานบาท)
2.1.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการเกิดฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
๒.๑.๖ โครงการยกระดับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายสูสากล (กวอ.) (1.8922 ลานบาท)
๒.๑.๗ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยหลักการประเมินความเสี่ยง (กวอ.) (1.6078 ลานบาท)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตราย
ไดรับการจัดการ

ลานตัน
ตอป

กกอ.

17

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใชประโชยนกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา

รอยละ

กกอ.

10

เก็บขอมูล : โครงการบริการจัดการกากอุตสาหกรรม
1. คาใชจายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (งบประมาณ : 8.5072 ลานบาท)
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปญหาเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งโดยใชหลัก 3Rs และ KAIZEN (กกอ.) (4.5036 ลานบาท)
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (กกอ.) (4.0036 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
พัฒนาผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

๔. ผูประกอบการ SME ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเขาถึง
แหลงทุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SME ไดรับการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SME ที่เขารวมโครงการมี
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

เครื่อง

สจก.

1,300

รอยละ

สจก.

80

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม

หนวย
นับ

เก็บขอมูล : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

หนวย
งานที่
เกี่ยว
ของ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
กรอ.

ต.ค.
64

คาใชจายในการในการสงเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (งปบระมาณ : 5.5736 ลานบาท)
โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สจก.) (5.5736 ลานบาท)
แผนงานพื้นฐานดาน ผลผลิตที่ 1: กํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบ
การสรางความสามารถ ธุรกิจอุตสาหกรรม
ในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวัตถุอันตราย

แผนงานยุทธศาสตร
พัฒนาผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

ราย

๘,๐๐๐

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหกับสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ราย

๔๐๐

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
ไดรับการจัดการภายในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ

กร.1-2
กปภ./
กทส.

70

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีไดรับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่อง

สจก.

๑,๓๐๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เขารวมโครงการ
มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

รอยละ

สจก.

๘๐

โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

เก็บขอมูล : โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สจก.) (5.5736 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกํากับดูแลไดรับการ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการใหบริการภาครัฐ

ระบบ

ศส.

๓

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดรับ
การศึกษาเพื่อรองรับการจัดทําแผนการใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

จังหวัด

กทพ.

๓

กมร.

๓

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกํากับและสงเสริมที่ไดรับการ
มาตรฐาน/
พัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการใหมีศัยกภาพสูงขึ้นไมนอยกวา ระบบ

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม

หนวย
นับ

หนวย
งานที่
เกี่ยว
ของ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
กรอ.

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

เก็บขอมูล :
๑. คาครุภัณฑ (งบลงทุน) (งบประมาณ : 24.5104 ลานบาท)
๑.๑ ระบบพัฒนาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลาง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (ศส.) (9.8315 ลานบาท)
๑.๒ ระบบศูนยกลางบริการงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (ศส.) (4.6787 ลานบาท)
๑.๓ ระบบประมวลผลขอมูลของระบบการรับรองตนเองของผุประกอบการโรงงาน (Self - Declaration) เพื่อยกระดับโรงงานเขาสูเกณฑมาตรฐานโรงงาน แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (กมร.) (10.0002 ลานบาท)
๒. คาใชจายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน (งบประมาณ : 2.8430 ลานบาท)
๒.๑ โครงการสงเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (กทพ.) (2.8430 ลานบาท)
๓. คาใชจายในการสงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน (6.682422 ลานบาท)
๓.๑ โครงการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการกํากับดุแลดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และการแกไขปญหาขอรองเรียนจากโรงงานจําพวกที่ ๑ และจําพวกที่ ๒ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กมร.) (6.682422 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่เปนมิตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสู
การเปนเมืมองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัด/
พื้นที่

กอน.

๑๕/๑๘

เก็บขอมูล :
คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (งบประมาณ : 15.0014 ลานบาท)
1. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับขอกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุมเปาหมายการพัฒนา ระยะที่ 1-3 (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
2. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณคาตอสัมคม (Eco Social puls Socian Value : Eco Factory + SV) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ Business Model) ในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) (4.7000 ลานบาท)
๓. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กอน.) (5.6014 ลานบาท)
โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถประหยัด
พลังงานไดไมนอยกวา

KTOE

กปภ.

๓

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

ราย

กทส.

๒,๐๐๐

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่นําเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ไดรับการถายทอดไปใช ไมนอยกวา

รอยละ

๗๐

เก็บขอมูล :
๑. คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานและความปลอดภัย (Smart Sefery) ในโรงงานอุตสาหกรรม (งบประมาณ : 8.6000 ลานบาท)
๑.๑ โครงการอนุรักษพลังงานและสงเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานน้ําแข็ง และหองเย็น) (กปภ.) (5.2000 ลานบาท)
๑.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart safety Factory สําหรับโรงงาน (กปภ.) (3.4000 ลานบาท)

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

หนวย
งานที่
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม
เปาหมาย
เกี่ยว
กรอ.
ของ
๒. คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสิ่งแวดลอม (งบประมาณ : 17.5000 ลานบาท)
หนวย
นับ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
2.1.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขาการลดปริมาณน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม และสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.000 ลานบาท)
2.1.๓ โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
2.1.๔ โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวในสวนภูมิภาค (กทส.) (2.0000 ลานบาท)
2.1.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการเกิดฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (กทส.) (3.0000 ลานบาท)
๒.๑.๖ โครงการยกระดับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายสูสากล (กวอ.) (1.8922 ลานบาท)
๒.๑.๗ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยหลักการประเมินความเสี่ยง (กวอ.) (1.6078 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร
จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม

โครงการที่ ๑ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตราย ลานตันตอป
ไดรับการจัดการ
ลานตันตอป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใชประโชยนกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา
เก็บขอมูล :

รอยละ

กกอ.

๑.๓

กกอ.

๑๗

กกอ.

๑๐

1. คาใชจายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (งบประมาณ : 8.5072 ลานบาท)
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปญหาเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งโดยใชหลัก 3Rs และ KAIZEN (กกอ.) (4.5036 ลานบาท)
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (กกอ.) (4.0036 ลานบาท)
แผนงานบูรณาการ
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถเพิ่มมูลคา
และบริการแหงอนาคต
ทางเศรษฐกิจไมนอยกวา

รอยละ

กทพ.

๑๐

เก็บขอมูล :
คาใชจายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการดวยเทคโนโลยีพลาสมา (งบประมาณ : 6.7532 ลานบาท)
โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีพลาสมา (กทพ.) (6.7532 ลานบาท)

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม

หนวย
นับ

ผลผลิต กํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

หนวย
งานที่
เกี่ยว
ของ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
กรอ.

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

มิ.ย.
65

พ.ค.
65

เม.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

ก.ย.
65

กิจกรรมที่ 1 : การกํากับดูแล และถายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย : 8,000 ราย (เปาหมายตามเอกสารงบประมาณฯ)
1 01 1 ตรวจกํากับดูแลโรงงาน

1 02 1 ตรวจสอบกํากับดูแลวัตถุอันตราย

ราย

ราย

1 03 1 ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร

รายเดือน

กร.1

2,600

200

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

กร.2

2,600

100

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

กกอ.

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

กทพ.

300

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

กวภ.

685

34

52

59

66

71

77

50

64

63

51

45

53

กวอ.

700

55

55

65

55

55

65

55

55

65

55

55

65

กกอ.

50

สจก.

1,500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2. ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม : 400 ราย (เปาหมายตามเอกสารงบประมาณฯ)
1 041 ศึกษา ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสู
อุตสาหกรรมสีเขียวใหกับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สิ้นป

2,425

กร.1

40

ราย

กร.2

40

กกอ.

90

กวอ.

30

30

กปภ.

40

40

กทพ.

5

5

กทส.

2,120

กอน.

40

สจก.

20

กมร.

0

150

150

150

160

160

160

160

160

160

180

270

260
40

20

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/รหัสกิจกรรม

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

หนวย
งานที่
เกี่ยว
ของ

แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
กรอ.

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

1.รอยละของขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยไดรับการจัดการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

: รอยละ 98

(เก็บขอมูลจากระบบรับเรื่องรองเรียน : สล.กรอ.)

2. รอยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่นําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่ไดรับการถายทอดไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไมนอยกวา

: รอยละ 70

(เก็บขอมูลจากหนวยงานที่จัดทําโครงการจางที่ปรึกษา

มิ.ย.
65

พ.ค.
65

เม.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

การ
จัดเก็บ
ขอมูล

ก.ย.
65

รายเดือน
สิ้นป

รอยละ 85

3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
กิจกรรมที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จํานวนผูรับบริการ : 35,000 ราย (เปาหมายตามเอกสารงบประมาณฯ)
2 ผรับบริการมีความพึงพอใจในคณภาพการใหบริการ รอยละ 85 (สล)
500
1 18 1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
ราย
กร.1
กร.2

500

กกอ.

15,000

กทพ.

0
0

1 19 1 การดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่อุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการจัดตั้งการพัฒนาเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม

ราย

กทพ.

1 20 1 พิจารณาการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

ราย

กวอ.

3,500

กกอ.

5,000

รายเดือน

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

250

250

250

250

350

350

300

300

300

300

300

300

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

1 21 1 พิจารณาการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน
เครื่องจักร

ราย

สจก.

3,000

1 22 1 ชึ้นทะเบียนและตออายุบุคลากร หรือองคการดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และวัตถุอันตราย

ราย

กวอ.

450

40

40

40

30

30

30

40

40

40

40

40

40

กทส.

4,360

360

365

360

360

360

360

360

360

360

360

360

395

กวภ.

80

2

9

8

6

7

6

4

12

7

7

6

6

กอน.

400

กปภ.

1,800

100
150

150

150

100
150

150

150

100
150

150

150

100
150

150

150

