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ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นการก าหนดทิศทาง แนวทางด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกรม ในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566 - 2570 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs) แห่งสหประชาชาติ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการ
และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนแต่ละ
ระดับ และมีการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในการบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร                                                                                  
       แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าขึ้น
เพื่อเป็นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิรูปประเทศ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal 
Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคใน
มิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มี
ความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการ
ลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับขีดความสามารถในการก ากับดูแลและเฝ้าระวังและ
ตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของสังคมและชุมชน ส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชุมชน อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การยกระดับขีดความสามารถขององค์การ  พัฒนาองค์การ บุคลากรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้ตรวจสอบเอกชนให้รองรับและเครือข่ายการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ของภาคประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
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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 ให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
                                    1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
                                        1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
                                  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์         
           2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
           2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

                                   2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
       3.1 การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑ์และมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเข้าสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
                       3.2 การพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวัง
และเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสนับสนุนการก ากับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
                 แผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

                ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
         1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ 

ยั่งยืน 
      1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
     2.1 โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่มไทย เชื่อมโลก 
     2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
            ส่งเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ระบบนิเวศ  
ที่เหมาะสม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรคต่อการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม  
                  แผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  สามารถส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

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 สามารถรองรับกับ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการปรับภารกิจ โดย
มอบหมายภารกิจบางส่วนให้ภาคเอกชน (ผู้ตรวจสอบเอกชน) รับไปด าเนินการ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และสร้างแรงจูงใจให้
คนดีและคนเก่งให้สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ท างานในหน่วยงาน มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ   
โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับการถ่ายโอน 
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                  แผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่องพัฒนากฎหมาย ระบบ
ดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชนและเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจ
อุตสาหกรรม สามารถส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย และพัฒนาระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ให้มีความทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้รับบริการ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมในการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกท่ี 2 
 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น (หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

                                         · เป้าหมาย :  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
               · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับของประเทศด้านความ 

ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก 

     (1.2) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
             · แนวทางการพัฒนา 
       1) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ช่วย
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และ
ประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม  และ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
หรือ เครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เพ่ือให้ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย
ส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทาน และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วย
สมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน 
     · เป้าหมายของแผนย่อย 
        1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
     · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
        1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 55 คะแนน 
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     (1.3) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 

 

    · แนวทางการพัฒนา  
        1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ 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 จากกรณีปกต ิ

            (1.4) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

· 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
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จัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ ารวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
     2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง 
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะยาว ครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการก าหนด มาตรฐานการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และก าหนดให้มีระบบการอนุญาต
การระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง ก าหนดมาตรการ
ควบคุมปริมารการจราสจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน 
     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 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่

· 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 
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                                2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 

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

(2) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

     (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
              · เป้าหมายที่ 1 ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน 

              · เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า 
              · เป้าหมายที่ 3 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี 
                                           · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
        1) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ระดับ ๓ (๗๐ คะแนน) 
        2) ระดับความม่ันคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ าตามแตล่ะด้าน

และเพ่ิม ๕ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
        3) สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ า
ผิดกฎหมาย ร้อยละ ๖๐(ร้อยละของแม่น้ าล าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 
    (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 
                                                   · แนวทางการพัฒนา 

      ๑)  จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (KD11 ตามเกณฑ์ของ ADB : ความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค)   
       ๒)  จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า พื้นที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณ
และคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา 
ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตาม
พ้ืนที่ที่ก าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแล
คุณภาพน้ าในล าน้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (๓) ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพ่ือการจัดการ 
(เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า)  
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       ๓)  จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติ
ภัยจากน้ าในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้ าท่วม
พ้ืนที่ติดทะเล (coastal floods) ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลัก
วิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น โดยแบ่งตาม
ลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ า 

      ๔)  จัดการบริหารน้ าเชิงลุ่มน้ าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) 
จัดการให้มีการจัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง 
กฎระเบียบการวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ า การ
ก าหนดโควตาน้ าที่จ าเป็นและเป็นธรรม เพ่ือการยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล (๓) การ
พัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้ าในพ้ืนที่ และลุ่มน้ า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงานของเสีย  
ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ าในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ (๔) การเตรียมความพร้อม 
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (๕) การหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ (๖) 
การด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (๗) การด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดย
พิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอ่ืน การพัฒนาด้านอ่ืนร่วมกับ
ระดับสากล และ (๘) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

                                                       · เป้าหมายของแผนย่อย 

       1) ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนจากระดับ ๓ ให้เป็น
ระดับ ๔    
       2) ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มข้ึน   
       3) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
๖๔ คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 
               · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
       1) ความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ ๓.๕ 
       2) ความมั่นคงด้านน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ ๓ 
       3) การรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าอยู่ในระดับ ๓.๕ 
       4) ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน 
 

(3) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                   · เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ิมขึ้น 
                       · เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มข้ึน 
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                                           · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
                 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 
                                                       2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 2.2 

     (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
                                                   · แนวทางการพัฒนา 
      1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เ วชส าอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร 
     2) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 
     3) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
การขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
     4) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศธุรกจิบริการที่มีศักยภาพ 
     5) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็น
มาตรฐาน โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน และจ าเพาะส าหรับ
แต่ละระบบนิเวศ  
                                                       · เป้าหมายของแผนย่อย 
      1) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
               · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 
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 (4) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

       (4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
             · เป้าหมาย 1 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
             · เป้าหมาย 2 : ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี 
             · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
      1) มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 20 
                2) แผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ิมข้ึนอีก 1 ภาค 

    (4.2) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
            · แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความ
น่าอยู่โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 
     2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 
     3) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพ้ืนที่พิเศษให้
เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการ  
เมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 
     4) จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันเพ่ือใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ เมือง โดย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย 
พ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
     5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมาย
และกฎระเบียบ ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดท า
ข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริม 
การลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๑ 
 
 

เข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 
            · เป้าหมายของแผนย่อย 
     1) เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
             · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     1) จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 7 เมือง (เชียงราย 
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย และมุกดาหาร) 
     2) จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 4 เมือง 

    (4.3) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 
             · แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่
เมืองชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง 
โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และ 
จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดท า และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 
     2) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
ของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับเป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ 
พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ โดยก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ
และจัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด  โดยเฉพาะส าหรับเมือง
น่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
     3) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและ
รักษาพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้
มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการ
พัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 
         · เป้าหมายของแผนย่อย 
           1) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
         · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
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           1) จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 12 เมือง (เมืองระยะท่ี 1 และ 2) 
 

     (5) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล  
          (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
        • เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศดีขึ้น  
        • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อันดับที่ 38  

           (5.2) แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
         • แนวทางการพัฒนา  
           1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน 
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิต ทางการเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น  การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุน เพิ่ม
ผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอย่างยั่งยืน  
         • เป้าหมายของแผนย่อย  
           1) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศลดลง  
           2) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น  
         • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนกม่บทฯ  
           1) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ น้อยกว่าเฉลี่ยร้อยละ 11   
           2) ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยอยูใน 25 ล าดับแรก หรือคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.60  
         • แนวทางการพัฒนา  
           1) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสุด  

            (5.3) แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  
          • แนวทางการพัฒนา  
            1) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล   ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล  สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพ 
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แวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ และดึงดูดการลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็น 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ  
          • เป้าหมายของแผนย่อย  
            1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
 
          • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
            1) อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 80  
 

 (6) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

      (6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
               1) ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ 

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  
                   · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
                     1) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 

              (6.2) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
              โดยให้ความส าคัญกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทาง
เครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
            · แนวทางการพัฒนา 
     ๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การระดมทุนโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบัน ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่
มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ และบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ  
     ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
     ๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี
ไทยที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน  

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

    (7) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

         (7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
        • เป้าหมาย 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น  
        • เป้าหมาย 2 การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ
การยกระดับ  
        • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
          1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดขยายตัว อย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5  
          2) มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง 5 ปีแรก จ านวน 600,000 ล้านบาท  

     (7.2) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
             • แนวทางการพัฒนา  
      1) พัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค
ที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ พ้ืนที่
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนา
เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
      2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้
สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ 
ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
      3) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมือง
อัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
      • เป้าหมายของแผนย่อย  
         1) การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน  
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        2) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
      • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบทฯ  
        1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี  
        2) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
500,000 ล้านบาท 

  (8) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

    (8.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
           1) เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น 
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
         2) เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วย 
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

   · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
              1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕ 

    2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ 
สหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

(8.2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
 · แนวทางการพัฒนา  

 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภารัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ  
เชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ  
รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขึ้นตอนการออก  
ใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล 

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
ทั้งหมดเชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคลเองเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ 

        · เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น  
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ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

      · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สัดส่วนความ 
ส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐  
 
 

(8.3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

    · แนวทางการพัฒนา 
          1) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ การกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่รงด่วนในแต่ละช่วงเวลา 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 

· การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   1) จัดท าโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น  

ในประเด็นที่ 5 บริหารจัดการน้ าและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมี      
ทั้งระบบ 

(8.4) แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 
        · แนวทางการพัฒนา 

                  1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของ
หุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมด าเนินการ ใน
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนการวิเคราะห์และทบทวน
ภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐด าเนินการ 
อาทิ การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญ สามารถตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับการให้บริการ
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สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่
ไม่จ าเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การ
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการและการท างานแบบจัดบริการร่วม เป็น
ต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ 
ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการ
ก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว        
         2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ิมอิสระในการ
ให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ มีระบบภาษีและรายได้
ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ ก าลังบุคลากร และองค์ความรู่ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
พ้ืนที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีอ่ืน ๆ ที่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ 
          · เป้าหมายของแผนย่อย :  
           1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม  
           2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน  

  · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
             1) ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
           2) ค่าคะแนนการประเมิน ร้อยละของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลทีน่ าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด (LQM) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(8.5) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

    · แนวทางการพัฒนา 
          1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท า งานและข้อมูล
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 าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา
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เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการภาครับอย่างเต็มศักยภาพ 
         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 

มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

  · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม 

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

  (8.6) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

       · แนวทางการพัฒนา 
              1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม
กับภารกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารก าลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ันตอนควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลัก
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
และหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
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ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารรา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
          3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 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 เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด  
ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้
ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะ
ช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชา
ขน 

          · 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 

 (9) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                (9.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                       · ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

                                     · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
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     (9.2) แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             · แนวทางการพัฒนา 
     1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมนกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก”  จติส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉย อดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและ
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 เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
     3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส 
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของ
รัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอบผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

        · เป้าหมายของแผนย่อย 
                        1) ประชาชนมีวฒันธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
           2) คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
        · การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
           1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
           2) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 
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 (10) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

                 (10.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                           · มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ใน  

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
                                        · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  
                     1) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1.7 

      (10.2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  
                 • แนวทางการพัฒนา  
         1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร 
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ  และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับ
เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศ และวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น  
         2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม 
ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์ และระบบ 
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ 
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่  
         3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์  เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะ 
ของบุคลากรไทยทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ ปฐมภูมิ
การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ  

              • เป้าหมายของแผนย่อย 
       1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก
การวิจัย และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน  
       2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  

     • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ตอป  
       2) จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมมีสัดส่วนของรายไดจากผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 2 เท่าจากปีฐาน 
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  2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีหมุดหมาย       
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที ่1  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
 (1) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงานประกันสังคมต่อจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 
 (2) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 
 (3) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35 ในปี 2570 และ 
 (4) จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ …
ต่อปี (อยู่ระหว่างรอข้อมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี สัดส่วนจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าถึงสินเชื่อต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ …    ในปี 2570 (อยู่ระหว่างรอข้อมูล) และสัดส่วนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ปริมาณสินเชื่อรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ … ในปี 2570 (อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า … ราย ต่อปี 
และปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ได้รับ ไม่น้อยกว่า … ล้านบาท ต่อปี (อยู่ระหว่าง
พัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และ
หนี้ที่ยังค้างช าระ) ต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้รวม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ… ต่อปี และ
สัดส่วนปริมาณหนี้เสียต่อปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ … ต่อปี (อยู่ระหว่างการพัฒนา
ฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 Competition Index (อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล) ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระบบฐานข้อมูล
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด  กลางและขนาดย่อมใช้ได้อย่าง
เรียลไทม์และทั่วถึง 

เป้าหมายที ่2  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว 
เข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสัดส่วนมูลค่า
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น  เป็นร้อยละ 20 ภายใน 
ปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
… ต่อปี (อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล) 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ราย
ต่อปี ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25 
ในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ  ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 ตัวชี้วัดที่ 2.7 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจาก
ภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงมาตรการ/โครงการของภาครัฐ
และบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไม่น้อยกว่า … รายต่อป ี(รอข้อมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการร่วมลงทุนระดับโลกและจ านวน 
สตาร์ทอัพที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมบ่มเพาะในระดับโลก มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า … รายต่อปี (รอข้อมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนสตาร์ทอัพซีรีย์ซีเพ่ิมข้ึนเป็น 20 ราย ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ านวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ 1  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในทุกภาคเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุน 
500,000 ล้านบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุน 100,000 ล้านบาท และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคต่ ากว่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคของประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนผู้มีงานท าในแต่ละภาคเพ่ิมสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานท าของภาคในปี 2563 ยกเว้น
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานท าไม่เกินร้อยละ 13 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 105 พ้ืนที ่ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจ านวนมากขึ้น 
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที ่1  การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง 
การใช้ทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสร้างมูลค่าและรายได้จาก 
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก วัสดุก่อสร้าง เกษตร-อาหาร) เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570 

เป้าหมายที ่2 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ 33 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศภายในปี 2570 

เป้าหมายที่ 3  การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน เพ่ือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง และประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 24 ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ของประเทศ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมี
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 40 ของโลก 
และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 
 
 
 
 
 
 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒๕ 
 
 

  2.2.3 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       1.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการ
มีความสอดคล้องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการครบวงจร
ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ทีเ่อ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 
และการให้บริการปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 
       1.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 
       1.3) ตัวชี้วัด สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product : GRP)     
(ค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจก าหนด) 
       1.4) กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ รวมทั้งวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญให้ครอบคลุม การสร้างโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อาศัยการน าความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมายกระดับสินค้าและวัตถุดิบในพื้นที่ การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจให้เกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน และการสนับสนุนการค้าชายแดนและการลงทุนขนาดใหญ่  รวมทั้ง การหนุนเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สอดรับกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะธุรกิจฮาลาล ประมงและต่อเนื่องประมง และปศุสัตว์ 

   2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 9 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
       2.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการ
มีความสอดคล้องด้านการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่าง
ยั่งยืนลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งเน้นการลดความสูญเสียและความเสียหาย
ที่เกิดจากสาธารณภัยจากการกระท าของธรรมชาติและมนุษย์ 
       2.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจาก
สาธารณภัยที่ส าคัญ ได้แก่ (1) อุทกภัย (2) ภัยแล้ง (3) ไฟป่า (4) หมอกควัน (5) อุบัติภัย 
       2.3) ตัวชี้วัด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ 
       2.4) กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย/ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงเดิมจากสาธารณภัยและ
ป้องกันความเสี่ยงใหม่ 
     กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ด้านสาธารณภัย 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒๖ 
 
 

   3) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
       3.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการ
มีความสอดคล้องด้านการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ิมขีดความ 
สามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
        3.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมส าหรับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
       3.3) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใต้ประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
        3.4) กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่ 1 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กลไก และแผน/คู่มือ/
แนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคาม และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 การจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผน คู่มือ แนวทาง หรือ
แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ โดยใช้เป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติใน
การปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท า 
ทบทวน และปรับปรุงแผน แนวทาง หรือแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกันในทุกระดับ เพ่ือสามารถรองรับภัยคุกคามทุก
รูปแบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหต ุขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ได้ต่อไป 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

   2.3.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
   2.3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ. 2566-2570 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
         2.3.3 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 โดย 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
         2.3.4 แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   2.3.5 แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 2560 -2580 (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1) Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017 – 2037 (Revised 
Version 1) 
         2.3.6 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564-2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   2.3.7 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.. 2566 -2570) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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  (1) เป้าหมายที่ (Goal) 
        เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
  (2) เป้าหมายย่อย (Target) 
        9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573  

  (3) เป้าหมายที่ (Goal) 
        เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุก
ช่วงวัย 
  (4) เป้าหมายย่อย (Target) 
        3.9 ลดจ านวนการตาย และการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ และการปนเปื้อนทาง
อากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒๘ 
 
 

 
 

4.1 ภาพรวม 
               4.1.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

           “ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ      
สีเขียว” 

           4.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
                  ๑. บริหารจัดการ การก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ  
                    ๒. ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหาร

จัดการการผลิต การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

              ๓. ส่งเสริมกลไกการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม 
                 4. บริหารจัดการการก ากับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
โรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

              5. พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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   4.2 แผนปฏิบัติราชการ 
                           4.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด 
เศรษฐกิจสีเขียว 
                                ๑) เป้าหมาย   
                          1.1 การประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม  
ตรวจวัดมลพิษและความปลอดภัย  
    1.2 ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
    1.3 ของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการและน ากลับมา 
ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
    1.4 สารเคมี และวัตถุอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

         2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 
งาน 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของจ านวนสถาน
ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว 
(ปี 69 ระดับ 3 ร้อยละ 25 
ปี 70 ระดับ 3 ร้อยละ 50) 

ร้อยละ - 80 90 100 25 
(ระดับ 3) 

50 
(ระดับ 3) 

กทส. 
กร.1-2  
สอจ. 
กกอ. 
กทพ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่
เป็นของเสียอันตรายได้รับการ
จัดการ 

ล้านตัน 
ต่อปี 

 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 กกอ. 

3. ร้อยละของปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายได้รับการจัดการและ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน ์

ร้อยละ - 76 78 79 80 80 กกอ. 

4. ร้อยละของจ านวนสถาน
ประกอบการที่ได้รบัการพัฒนา
สามารถลดตน้ทนุ ลดของเสีย 
หรือลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ร้อยละ - 70 70 70 70 70 กทส. 
กปภ. 
กวอ. 

5. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได้   
ไม่น้อยกว่า  

KTOE  3 3 3 3 3 กปภ. 

6. ข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

ป ร ะ เ ภ ท
อุตสาหกรรม 

- 3 3 3 3 3 กกอ. 
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    3) แนวทางการพัฒนา 
        3.1. ยกระดับขีดความสามารถในการก ากับดูแลและเฝ้าระวังและตรวจวัด
ค่ามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของสังคม
และชุมชน 
         3.2 ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
         3.3 เพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงานในธุรกิจอุตสาหกรรม การส่งเสริม
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของโรงงาน 
         3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้อง และส่งเสริมการน ากลับมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร 
         3.5 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 
         3.6 ส่งเสริมจัดการด้านความปลอดภัยของธุรกิจอุตสาหกรรม 
         3.7 พัฒนาระบบข้อมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเปิด และสร้างการเตือน
ภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.8 พัฒนาระบบการก ากับดูแลการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัด
มลพิษ และความปลอดภัย 

3.9 ส่งเสริมการการจัดระดับโรงงานเพ่ือยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานโรงงาน (Good Factory) 

    4) แผนงาน/โครงการ 
        4.1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
        4.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

4.3 แผนงานการพัฒนาระบบการก ากับดูแลการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตรวจวัดมลพิษ และความปลอดภัย 

4.4 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ยกระดับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
โรงงาน (Good Factory) 
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               4.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                     ๑) เป้าหมาย   
                      1.1) ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
                                        1.2) ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน            2. ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน 
      1.3) ขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม 

                        ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 
งาน 2566 2567 2568 2569 2570 

1. มูลค่าการลงทนุของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ  5 5 5 5 5 กร.1-2 
ศส. 

2. มูลค่าการลงทนุของโรงงาน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย       
(S-curve) 

ร้อยละ  5 5 5 5 5 กร.1-2 
ศส. 

3. สถานประกอบการได้รับการ
ก ากับดูแลตามกฎหมาย 

จ านวน  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กร.1-2 
กวอ.สจก. 
กมร.กทพ 

4. สถานประกอบการเอสเอ็มอี
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่อง 
จักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  

จ านวน  1,300 2,000 2,000 2,000 2,000 สจก. 

5. สถานประกอบการเอสเอ็มอี
ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิ 
ภาพการผลิตเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  80 80 80 80 80 สจก. 

6. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 

ร้อยละ  10 10 10 10 10 สจก. 

7. พื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพรองรับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม  

จ านวน  5 5 5 5 5 กทพ. 

8. พื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนา  
และยกระดับสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัด
/พื้นที ่

 39 
จังหวัด
53 
พื้นที ่

39 
จังหวัด
53 
พื้นที ่

39 
จังหวัด
53 
พื้นที ่

39 
จังหวัด
53 
พื้นที ่

39 
จังหวัด
53 
พื้นที ่

กอน. 

9. ถ่ ายทอดเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้กับสถานประกอบ 
การธุรกิจอุตสาหกรรม 

จ านวน  400 400 400 400 400  
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3) แนวทางการพัฒนา 
            3.1)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้าน 
การผลิตและผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม  
            3.2)  ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่ (SMEs) 
        3.3) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
            3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ  
            3.5)  เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการใช้ประโยชน์ 
เครื่องจักรและสินทรัพย ์
        3.6) ส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
อย่างสมดุลและยั่งยืนในพ้ืนที่ 

    4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
            4.1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
        4.2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่เข้มแข็ง แข่งขันได ้
            4.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

           4.4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน 
        4.5) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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                              4.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ 
                                      ๑) เป้าหมาย   
            1.1) อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
            1.2) มีการปฏิบัติราชการที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
             1.3) องค์การ บุคลากร และผู้ตรวจสอบเอกชนมีศักยภาพ 
             1.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการถ่ายโอนสามารถปฏิบัติ 
ภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้อย่างถูกต้อง 

                 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 
งาน 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ระบบการอนุญาตและการ
ก ากับดูแลได้รบัการพัฒนาเพื่อ
สนับสนนุการให้บริการภาครัฐ 

ระบบ - 3 3 3 3 3 ศส. 

2. จ านวนชุดข้อมูลที่น าเข้าระบบ
จัดเก็บข้อมูลกลาง  (Data Lake) 
เพื่อการบูรณาการข้อมูลรวมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด อก. 

ชุด
ข้อมูล 

- 1 1 1 1 1 ศส. 

3. กระบวนงานท างานที่มีการ 
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
(Digitalization) 

จ านวน - 2 2 2 2 2 ทุก 
หน่วยงาน 

4. จ านวนรางวัลดา้นการเป็น
ต้นแบบที่ดีทีไ่ด้รับจากภายนอก 

รางวัล - - - - - - อก. 

5. ร้อยละของหน่วยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ - 85 85 85 85 85 ทุก 
หน่วยงาน 

6. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิ 
งานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ  95 95 95 95 95 ศบพ. 

7. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
กระทรวง 

ร้อยละ - 90 90 90 90 90 ทุก 
หน่วยงาน 

8. การรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

ร้อยละ  - 80 85 90 95 100 กมร. 
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          3) แนวทางการพัฒนา 
                  3.1) พัฒนาการบริการและการปฏิบัติงานด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ ร่วมกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
                 3.2) ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของกลไกภาคประชาชน สร้างความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการ 
                  3.3) ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน รองรับความเปลี่ยนแปลง 
                 3.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ และ
มีความทันสมัย 
                  3.5) ทบทวน ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลง 
                 3.6) ถ่ายโอนภารกิจการก ากับดูแลโรงงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพร้อมเป็นผู้ด าเนินการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 2 และพัฒนาระบบตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมให้ค าแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

  3.7) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสร้างขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
เอกชน  

              4) แผนงาน/โครงการ 
                 4.1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ  
         4.2) โครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบการด าเนินการขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-Monitoring) 
         4.3) โครงการจัดท าคู่มือการก ากับและยกระดับการประกอบกิจการโรงงาน 
จ าพวกที่ 2 
                  4.4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวกที่ 2  

4.5) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบ
เอกชน 

4.6) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบ
เอกชน 

 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓๕ 
 
 

4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566 – 2570) 

 4.3.1  ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*      2,169.1778  ล้านบาท 

แหล่งเงิน* 

    เงินงบประมาณแผ่นดิน    เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืน ๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2,169.1778 - - -  

     

 4.3.2  ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

  1) เรื่อง ก ากับดูและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 85.8250 53.5819 53.5819 53.5819 53.5819 300.1556 

เงินรายได้ของหน่วยงาน       

เงินกู้ในประเทศ      -     -      -      -        -        - 

เงินกู้ต่างประเทศ      -     -      -      -        -        - 

อ่ืน ๆ      -     -      -      -        -        - 



            แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ชองกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓๖ 
 
 

  2) เรื่อง ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 135.2192 117.5949 117.5949 117.5949 117.5949 605.5988 

เงินรายได้ของหน่วยงาน       

เงินกู้ในประเทศ      -     -      -      -        -        - 

เงินกู้ต่างประเทศ      -     -      -      -        -        - 

อ่ืน ๆ      -     -      -      -        -        - 

 

  3) เรื่อง ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ 

 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.8681 10.0 10.0 10.0 10.0 60.8081 

เงินรายได้ของหน่วยงาน       

เงินกู้ในประเทศ      -     -      -      -        -        - 

เงินกู้ต่างประเทศ      -     -      -      -        -        - 

อ่ืน ๆ      -     -      -      -        -        - 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

 

 

 

วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาพแวดล้อมทาง

ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 

 

  1. การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ท าการส ารวจนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องในการเป็นกลไกขับเคลื่อน
และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส ารวจสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้าน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทั่วไป สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

  2. การส ารวจโอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์(Strategic Opportunities / 
Strategic Challenges) เพ่ือส ารวจปัจจัยโอกาสทางยุทธศาสตร์ที่องค์กรควรฉวยชิงความได้เปรียบที่อาจจะ
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงหลีกเลี่ยงหรือก าจัดผลกระทบของความท้าทายที่อาจจะมีผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ 

  3. การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่องค์กร
ต้องการบรรลุในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงก าหนดวิธีการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว 

  4. การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการก าหนดรายละเอียดแนว
ปฏิบัติที่เป็นกรอบการด าเนินงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 



 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์ และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 จัดท าร่างเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 รวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 วิเคราะห์ส ารวจโอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 

กิจกรรมที่ 3 น าเสนอความคืบหน้า
การด าเนินงาน รับฟังความคิดเห็น
จากทีมผู้บริหาร 

 น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ โอกาสและความท้า
ทายทางยุทธศาสตร์แก่คณะผู้บริหารของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและนโยบายของผู้บริหาร 

 ปรับปรุงรายละเอียดจากความเห็นและนโยบายของผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ 4 การก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ 

 ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 

กิจกรรมที่ 5 การก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงานโครงการที่ส าคัญ 

 ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ 

กิจกรรมที่ 6 น าเสนอผลการจัดท า
ยุทธศาสตร์แก่คณะผู้บริหาร และ
สื่อสารยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากร
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 น าเสนอรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์แก่คณะผู้บริหารของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่าย
ช่องทางต่างๆ  
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.6
ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 
ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 0.4 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ร้อยละ 2.0 

การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุน
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้น
ของการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือร้อยละ 12.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
ส่วนการลงทุนด้านการกอ่สร้างลดลงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาครัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.6
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 28.4 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาสก่อนหน้าตามล าดับส่าหรับอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.1 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ในไตรมาสก่อน
หน้าแต่ต่ ากว่าร้อยละ 19.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ 7.6 โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9 และร้อยละ 12.1 ตามล าดับ 

การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 67,761 ล้านดอลลาร์สรอ. (สูงสุดเท่าที่มีการจัดเก็บข้อมูล) ขยายตัวร้อยละ
36.2 (สูงที่สุดในรอบ44ไตรมาส) เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยปริมาณและราคา
ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.9 และร้อยละ 4.0 ตามล าดับสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้นเช่นรถยนต์นั่ง (ร้อยละ
89.1) รถกระบะ (ร้อยละ190.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ102.2) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า(ร้อยละ
24.6) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ37.6) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ40.0) ยางพารา (ร้อยละ97.3) 
และมันส าปะหลัง (ร้อยละ48.2) เป็นต้นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลงได้แก่ ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ลดลง
ร้อยละ26.3) ข้าว (ลดลงร้อยละ38.8) และน้ าตาล (ลดลงร้อยละ21.7) การส่งออกไปยังตลาดหลักส่วนใหญ่
ขยายตัวเร่งขึ้นเม่ือหักการส่งออกทองค่าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้วมูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.2 และ
เมื่อคิดในรูปของเงินบาทมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 33.6 รวมครึ่งแรกของปี 2564 การส่งออก
สินค้ามีมูลค่า 131,765 ล้านดอลลาร์สรอ.ขยายตัวร้อยละ 19.0 โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.5 และร้อยละ 3.1 ตามล าดับการน าเข้าสินค้ามีมูลค่า 58,048 ล้านดอลลาร์สรอ.เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 9.5 ในไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 3 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าโดยปริมาณและราคาน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
31.9 และร้อยละ 7.4 ตามล าดับรวมครึ่งแรกของปี 2564 การน าเข้ามีมูลค่า 114,663 ล้านดอลลาร์สรอ.
ขยายตัวร้อยละ 23.8 
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การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ16.8 ตามการเร่งตัวขึ้นของการส่งออกฐาน
การขยายตัวที่ต่ ากว่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนและการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆของอุปสงค์ในประเทศ
สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 20.4 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
การส่งออกในช่วงร้อยละ 30–60 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ0.3ในไตรมาสก่อน
หน้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือส่งออก(สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ60)เพ่ิมขึ้นร้อยละ20.4
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้าและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศ(สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ30) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 63.21 ลดลงจากร้อยละ 67.44 ในไตรมาสก่อนหน้าแต่สูงกว่าร้อยละ 52.81 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญๆที่เพ่ิมขึ้นเช่นการผลิตยานยนต์ (ร้อยละ147.4) การผลิตยางนอกและยางใน 
(ร้อยละ98.9) การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ25.3) เป็นต้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ส าคัญๆที่ลดลงเช่นการผลิตปุ๋ยเคมี (ลดลงร้อยละ30.7) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ลดลงร้อยละ13.8) การ
ผลิตสัตว์น้ าบรรจุกระป๋อง (ลดลงร้อยละ17.7) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.9 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4 และอัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.32 

 
ที่มา : เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ    
       สังคมแห่งชาติ 
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สรุปรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2565 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงานใน 6 ภูมิภาค ได้จัดท าสรุปรายงานสถาณการณ์สิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1 ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
 ปัจจุบันในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยประสบปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 2.5 

ไมครอน โดยมีแหล่งก าเนิดจากการขนส่ง การเผาในที่โล่ง หมอกควันข้ามแดน และจากการประกอบกิจการของ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และในปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดค่ามาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ซึ่งก าหนดค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
จะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนด
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามมาตรการเชิงรุกเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากภาคอุตสาหกรรม โดยด าเนินการตามแผน
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั ่วไป  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั ่วไป ในพ้ืนที่เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม 
จ านวน 11 พ้ืนที่ อันได้แก่ สวนอุตสาหกรรม 2 พ้ืนที่ คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด จังหวัด
ปทุมธานี และ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ในส่วนของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม จ านวน 9 เขตประกอบการ คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยซูซูกิ อ าเภอ
ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี บึงโคล่อินเตอร์ซิตี้ร่วมทุน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงงานฟอกหนัง กม.๓๐ 
และ กม. 34 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไทยซัมมิท อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แอล พี เอ็น 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และชัยนันท์-บางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผล
การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 5 - 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนที่พบว่าค่าเกิน 
เนื่องจากสภาพอากาศปิด นิ่งลมสงบท าให้ฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศและมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น  
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ในส่วนของพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่น อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 9-29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และเฝ้าระวังมลพิษสิ่ งแวดล้อม ด าเนินการตรวจว ัดวิ เคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ค่าสไตรีน อยู่ระหว่าง 1.1 -6.6 ppm ค่าทูโลอีน อยู่ระหว่าง 3.4 -23 ppm และ
ค่าไซลีน มีค่าน้อยกว่า 1.0 ppm  

2. การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงานผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ
ระยะไกล (POMS)  

      ระบบ POMS ประกอบด้วยระบบตรวจวัดมลพิษน้ าระยะไกล (BOD/COD Online : WPMS) ระบบ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) รถปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษอากาศเคลื่อนที่ (Mobile 
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Car)  สถานีตรวจวัดตรวจวัดมลพิษน้ าและมลพิษอากาศ (Station) ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 
2565 สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 สถานการณ์การระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายโรงงานที่ตรวจวัดโดยระบบตรวจวัดคุณภาพ 
อากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) โดยปัจจุบัน มีโรงงานที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมาที่ กรอ. จ านวน  84 โรงงาน 208 ปล่อง มีผลการตรวจวัดมลพิษหลักเฉลี่ย ดังนี้ 

  ตารางท่ี 1 : ค่าเฉลี่ยมลพิษอากาศจากปล่องระบายจากระบบ POMS (เดือนมกราคม-กันยายน 2565) 

เดือน 

ฝุ่นละออง 
(mg/m3) 

NOx 
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

ก๊า
ซธ

รร
มช

าต
ิ 

ถ่า
นห

ิน 

ชีว
มว

ล 

ขย
ะ 

น้้า
มัน

/น
้้าม

ันเ
ตา

 

ก๊า
ซธ

รร
มช

าต
ิ 

ถ่า
นห

ิน 

ชีว
มว

ล 

ขย
ะ 

น้้า
มัน

/น
้้าม

ันเ
ตา

 

ก๊า
ซธ

รร
มช

าต
ิ 

ถ่า
นห

ิน 

ชีว
มว

ล 

ขย
ะ 

น้้า
มัน

/น
้้าม

ันเ
ตา

 

ก๊า
ซธ

รร
มช

าต
ิ 

ถ่า
นห

ิน 

ชีว
มว

ล 

ขย
ะ 

น้้า
มัน

/น
้้าม

ันเ
ตา

 

มกราคม 2 
14 

8 11 - 26 12
4 

69 63 33 10 32
4 

26 12 42
4 

63 50 55
4 

44 338 

กุมภาพันธ์ 8 
15 

16
8 23 - 

28 15
5 

82 41 25 10 40
0 

7 7 37
1 

62 29 41
2 

9 470 

มีนาคม 
1 21 25 10 

- 24 92 91 51 30 8 21
3 

9 5 45
7 

67 60 933 8 226 

เมษายน 
40 20 10 5 

- 45 80 10
4 

54 62 6 14
5 

16 5 38
3 

74 26 48
5 

12 - 

พฤษภาคม 
1 19 19 4 

- 25 10
5 

95 69 57 8 11
8 

15 8 43
6 

67 32 61
1 

11 1,018 

มิถุนายน 
1 19 37 5 

- 25 86 12
8 

48 61 10 15
4 

13 5 44
7 

58 38 41
8 

7 392 

กรกฎาคม 
19 21 16 71 - 

79 12
0 

13
0 

11
0 

56 7 29
6 

18 13 27
8 

66 26 49
3 

11 95 

สิงหาคม 
10 23 55 9 

- 27 65 11
8 

70 43 13 84 10 7 18
7 

59 73 54
0 

21 143 

กันยายน 13 22 28 8 - 41 10
4 

87 70 46 26 16
3 

13 5 20
0 

61 39 54
2 

15 60 

เฉลี่ยรวม  
(ม.ค.-ก.ย.) 

11 19 41 16 - 36 
10
3 

10
0 

64 46 11 
21
1 

14 7 
35
4 

64 41 
55
4 

15 343 

มาตรฐาน1  320 320 320 320 24
0 

200 400 200 200 200 60 700 60 60 950 690 690 690 690 690 

หมายเหตุ :    1    หมายถึง  มาตรฐานตามประกาศ อก. ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 

- หมายถึง  ไม่มีข้อมูลการตรวจวัด 

 
พบว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเดือนมีนาคมที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีค่าเฉลี่ยการตรวจวัดที่ 933 ppm 
และเดือนพฤษภาคมที่ใช้น้ ามัน/น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง มีค่าเฉลี่ยการตรวจวัดที่ 1,018 ppm ซึ่งเป็นค่าสูงเกิน
ค่ามาตรฐานตามประกาศ อก. เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๙  ดังนั้นจึงควรจะต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการระบายคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน 
       2.2 สถานการณ์การระบายมลพิษน้ าโรงงานจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ าระยะไกล (BOD/COD Online : 
WPMS) โดยปัจจุบัน มีโรงงานที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผลการตรวจวัดตรวจวัดค่าบีโอดี และค่าซีโอดีของน้ าทิ้งก่อน
ระบายออกนอกโรงงานมาที่ กรอ. จ านวน  302 โรงงาน 305 จุดตรวจวัด มีผลการตรวจเฉลี่ย ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 : ค่าเฉลี่ยมลพิษน้้า ทีร่ะบายออกนอกโรงงานจากระบบ POMS (BOD Online) 
เดือนมกราคม-กันยายน 2565 

ประเภทโรงงาน 

       BOD  
  เดือน 

โรงงานทั่วไป
และ 38(1), 

101 
สูงสุด ต้่าสุด 38(2) สูงสุด ต้่าสุด 29 สูงสุด ต้่าสุด 

4(1), 9(2), 
10,15(1), 
15(2), 22, 
42, 46,92 

สูงสุด ต้่าสุด 

มกราคม 12.3 20.5 0.2  -  -  - 1.3 1.3 1.3 11.9 19.7 6.8 
กุมภาพันธ ์ 22.3 16.5 0.1  -  -  - 1 1 1 9.2 15.5 5.3 
มีนาคม 10.9 17.5 0.2  -  -  - 0.9 0.9 0.9 9.8 17 5.7 
เมษายน 10.8 13.9 0.0  -  -  - 0.8 0.8  - 8.1 18.3 4.2 

พฤษภาคม 10.0 18.6 0.3  -  -  - 1.4 1.4  - 6.4 8.5 4.1 
มิถุนายน 11.0 18.7 0.0  -  -  - 0.9 0.9  - 9.0 19.5 4.9 
กรกฎาคม 11.5 16.4 0.0  -  -  - 2 2  - 6.1 8.9 1.2 
สิงหาคม 10.2 12.8 0.0  -  -  - 1.7 1.7  - 6.7 9.6 1.2 
กันยายน 10.2 18.8 0.0  -  -  - 1.7 1.7  - 6.6 9.1 2.8 
ค่าเฉลี่ย 12.2 12.2 12.2  -  -  - 1.3 1.3 1.07 8.2 14.0 4.0 

มาตรฐาน1 20 30 50 60 

 
ตารางท่ี 3 : ค่าเฉลี่ยมลพิษน้้า ที่ระบายออกนอกโรงงานจากระบบ POMS (COD Online) 
เดือน มกราคม-กันยายน 2565 

ประเภทโรงงาน 

     COD 
 
  เดือน 

โรงงาน
ทั่วไปที่ไม่มี

เง่ือนไข 
สูงสุด ต้่าสุด 29 สูงสุด ต้่าสุด 

38(2), 
101 

สูงสุด ต้่าสุด 
13(2), 

15(1),22, 
38(1) 

สูงสุด ต้่าสุด 

มกราคม 55.2 125 1.5 87.11 87.1 87.1 60 106.1 0 109.6 131.4 87.7 
กุมภาพันธ ์ 60.2 125 0 65.5 65.5 65.5 93.6 213 5.7 92.5 97.9 87.1 
มีนาคม 61 108 1.7 59.4 59.4 59.4 79.8 181.4 0 11.3 127.7 96.9 
เมษายน 58.5 125 0 79.4 104 55.1 71.6 155 0 94.3 107.7 80.3 

พฤษภาคม 57.6 105 0 95.7 103 88.4 76.6 165.3 0 82.1 107.8 56.4 
มิถุนายน 57.1 129 0.2 85.2 110 60.9 62.1 167.6 0 94.2 99.8 88.6 
กรกฎาคม 61.5 120 0 125.8 132 120 70.3 149.4 0 135.8 154.8 116.7 
สิงหาคม 69.9 110 2.5 116.3 123 109 68 136.4 0 144.1 158.9 129.3 
กันยายน 67 121 0 101.5 109 93.4 66.8 126.4 0 131.3 150.3 112.2 
ค่าเฉลี่ย 60.9 118.6 0.7 90.7 99.3 82.1 72.1 155.6 0.6 99.5 126.3 95.0 

มาตรฐาน
1 

120 250 270 400 
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จากตารางที่ 2 และ 3 การระบายมลพิษน้ าโรงงานที่ติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษน้ าระยะไกล (BOD/COD 
Online : WPMS) ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศ ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน 

 
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. รายงานสถานการณม์ลจากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก (ศวภ.ตต.) 
 3.1 การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้้าในเขตภาคตะวันตก 

ศวภ.ตต. ได้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าในเขตภาคตะวันตก ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือ
เป็นการเฝ้ าระวั งและติดตามการปนเปื้ อนมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยเก็บตัวอย่ างน้ าจากแม่น้ า  
แม่กลอง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม จ านวน 19 จุดเก็บตัวอย่าง  เริ่มจากสะพานเหนือเขื่อน
แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ถึง สะพานพระพุทธเลิศหล้า จังวัดสมุทรสงคราม และแม่น้ าท่าจีน ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร จ านวน 24 จุดเก็บตัวอย่าง เริ่มจากสะพานเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ถึงสะพานถนนพระรามที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ความถี่ 2 เดือนต่อครั้ง  
 ผลการด าเนินการพบว่า คุณภาพน้ าผิวดินของแม่น้ าแม่กลอง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีถึงสมุทรสงคราม  
จัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดประเภทของแหล่งน้ า
ในแม่น้ าแม่กลอง ได้ก าหนดให้แม่น้ าแม่กลองเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 แสดงให้เห็นคุณภาพแม่น้ าแม่กลองมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมตามต้นน้ าถึงปากแม่น้ า  
 คุณภาพน้ าผิวดินของแม่น้ าท่าจีน จัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภท 5, 5 และ 4 ตามล าดับ ซึ่งประกาศ 
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ าท่าจีน ได้แบ่งประเภทแหล่งน้ าของแม่น้ าท่าจีนไว้  
3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ปากแม่น้ า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถึง ที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ช่วงที่ 2 เหนือที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และช่วงที่ 3 ประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา ถึงจุดเริ่มต้นแม่น้ า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดย
ก าหนดเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 4, 3 และ 2 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้แนวโน้มเสื่อมโทรมตามต้นน้ าถึงปากแม่น้ า
เช่นเดียวกับแม่น้ าแม่กลอง 
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 3.2 การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันตก 
 ผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM 2.5, PM 10, และ TSP ในบรรยากาศ พื้นที่ 8 จังหวัด 
ภาคตะวันตก จ้านวน 3 ครั้ง และตรวจวัดในปล่องระบายออกนอกโรงงานจ้านวน 1 โรงงาน 
ตามแผนงานเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
บรรยากาศ จากการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5, PM 10, และ TSPในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, 
สพรรณบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, และประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด 3 ครั้ง
แบ่งเป็นตัวแทนช่วงฤดูหนาว (ต.ค. – ธ.ค.) ช่วง  ฤดูร้อน (มี.ค. – เม.ย.) และช่วงฤดูฝน (ส.ค. – ก.ย.)นั้น พบว่าค่า
การตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน* ยกเว้น PM 10 ในจังหวัดนครปฐมวันที่ 3 ธ.ค. 64 มีค่าเกิน
มาตรฐาน* และค่าขณะตรวจวัดมีแนวโน้มว่าช่วงฤดูหนาว มีปริมาณฝุ่นละอองมากกว่าฤดูอ่ืน และค่าขณะ
ตรวจวัดช่วงฤดูฝนมีฝุ่นละอองน้อยกว่า 
 

 
 
 

 
 

แหล่งน ้ำประเภทที ่5 

แหล่งน ้ำประเภทที่ 5 

แหล่งน ้ำประเภทที ่4 

แม่น ้ำท่ำจีน 

แหล่งน ้ำประเภทที่ 
4 

แม่น ้ำท่ำจีน 
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ปล่องระบาย ตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5, PM 10, และ TSP ในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท ไทย
ฟูดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่  10710000125460 ประกอบกิจการ ฆ่าและช าแหละไก่ 
แช่แข็งเพ่ือการส่งออก และท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อไก่ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดย
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นแกลบ และมีระบบบ าบัดอากาศแบบ Multi Cyclone และ Wet Scrubber  ซึ่งผล
การตรวจวัด PM 2.5 = 139 mg/m3  PM 10 = 179 mg/m3 และ TSP = 194 mg/m3  ซึ่งเมื่อเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์แล้วฝุ่น PM 2.5 คิดเป็น 71.6 % และ PM 10 คิดเป็น 92.3 % ของฝุ่นละอองรวม 
 

 

 3.3 การเฝ้าระวังน้้าใต้ดิน จากการประกอบกิจการของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 
จ้ากัด  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕6๕ เวลา 06.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงงานและอาคารโกดัง ของ
โรงงานบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 4 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จึงได้ด าเนินการส ารวจและเฝ้าระวังแหล่งน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ โดยทาง ศวภ.ตต. 
ได้มีโครงการเฝ้าระวังน้ าใต้ดิน จากการประกอบกิจการของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัดต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้ท าการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าใต้ดินบริเวณดังกล่าว จากการส ารวจ
บ่อน้ าใต้ดินทั้งในและนอกเขตโรงงาน ทั้งหมด 14 บ่อ พบว่าคุณภาพคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนมีค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    อัตราการไหลของอากาศในปล่อง 0.00026 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั่วโมง 
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ความเป็นกรด-ด่าง 6.1-7.6 เหล็ก 0.01-55.41 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส 0.001-3.144 มิลลิกรัม/ลิตร 
นิกเกิล 0.001-0.045 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว 0.001-0.076 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน น้ า
บาดาลที่จะใช้บริโภคได้ จากผลการตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน รวมถึงคุณภาพน้ าใต้ดิน สรุปได้ว่า การ
ปนเปื้อน ในพ้ืนที่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด ท าให้น้ าใต้ดินใน
บริเวณดังกล่าวได้รับการปนเปื้อนและไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
 

การปฏิบัติงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ค่ามาตรฐานตาม 
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่20 (พ.ศ. 2543) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใตด้นิ 

     วันที่ 22 กันยายน 2565 เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจาก
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จ ากัด ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 10730000425348 (3-22(1)-4/34นฐ) สถานที่ตั้ง
เลขที่  35/8 หมู่ที่  4 ถนนเพชรเกษม ต าบลขุนแก้ว  
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบกิจการผลิต 
POLYESTER CHIP, POLYESTER STAPLE FIBRE, 
POLYESTE RPRE-ORIENTEDYARN, POLYESTER 
FILAMENT YARN และ FULLY DRAWN YARN  

 

      จากการสืบหาสา เหตุพบว่ า  สารเคมี  Hot oil 

DOWNTERM
TM

 CT1 ( เ ป็ น ส า ร ก ลุ่ ม  aromatic 
hydrocarbon ซึ่งมีส่วนประกอบของ Diphenyl oxide 
และ Biphenyl) ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนของ
ระบบ Cooling รั่วไหลบริเวณระบบการผลิตเม็ดพลาสติก 
ตั้งแต่ เวลา 06.15 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันตก (ศวภ.ตต.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัด
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วไปตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเก็บตัวอย่างน้ าแหล่งน้ าสาธารณะบริเวณรัศมี 10 
กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และคุณภาพน้ ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่ง ศวภ.ตต. 
จะท าการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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       4. รายงานสถานการณ์มลพิษจากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก (ศวภ.ตอ.) 
 4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศกลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศบริเวณข้างรั้วด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่กลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7 กรม ร.3 พล.นย.) ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในระหว่าง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษของโรงงาน กลุ่ม
โรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

โ ด ยต ร วจ วั ด คุ ณ ภ า พ อา ก า ศ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไป พารามิเตอร์ที่
ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
รายงานเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตลอด 
24 ชั่วโมง พารามิเตอร์ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาด

เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Aeroqual AQM65 ตรวจวัดก๊าซ CO 
SO2H2S ด้วยวิธีGas Sensitive Electrochemical (GSE)  ก๊าซ NOx NO2 ด้วยวิธี Gas Sensitive 
Semiconductor (GSS) และตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ด้วยวิธี Nephelometer Light Scatterings 
ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์แบบ GC-FID ยี่ห้อ 
CHROMATOTEC airmoVOC624 ที่ติดตั้งบนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ โดยท าการตรวจวัด VOCs จ านวน 19 
รายการ รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพ่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม ประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 
ชั่วโมง  
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากผลการตรวจวัดที่ผ่านมาพบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในช่วง 0.0000-0.0054 ppm มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพบว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ในช่วง 0.0000-0.0038 ppm เป็นไปตามมาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส าหรับฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในช่วง 0.0000-0.0098  มิลลิกรัมต่อต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3)  และฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในช่วง 0.0000-0.0086  มิลลิกรัมต่อต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  

ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่ามีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของสาร 
Acetaldehyde Acrolein Acrylonitrile Benzene Benzyl Chloride 1,3-Butadiene Bromomethane 
Carbon Tetrachloride Chloroform 1,2-Dibromoethane 1,4-Dichlorobenzene 1,2-Dichloroethane 
Dichloromethane  1 ,2 -Dichloropropane 1,4-Dioxane Tetrachloroethylene  1 , 1 , 2 , 2  -
Tetrachloroethane Trichloroethylene Vinyl Chloride มีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 
แต่พบว่าในบางช่วงเวลามีสาร Acrolein Benzene Bromomethane และ Vinyl Chloride มีค่าเกินค่า
มาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ  
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        4.2 การตรวจวัดคุณภาพน้้าแม่น้้าระยองและคลองสาขา 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าโครงการโครงการเฝ้าระวัง
ปัญหามลพิษน้ า โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าแม่น้ าระยองและคลองสาขา ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (บ้านค่าย และอ าเภอเมือง
ระยอง) ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น โดยก าหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรองรับ
น้ าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ แม่น้ าระยองและคลองสาขาของแม่น้ าระยอง จ านวน 6 จุดตรวจวัดในเขตอ าเภอบ้าน
ค่ายจนถึงอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จ านวน 6 จุดตรวจวัด ความถี่ในการตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี 
ครั้งที ่1 วันที่ 17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2565  

การตรวจวัดในภาคสนาม ตรวจวัด
ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
อุณหภูมิ Temperature) สภาพน า
ไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณสาร
ที่ละลายได้ (TDS) และความเค็ม 
(Salinity) และเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  ได้ผล
การตรวจวัด วิ เคราะห์ทดสอบ 
ตามท่ีแสดงในตาราง 

 
 
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าแม่น้้าระยองและคลองสาขา 

จากผลการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่า
อยู่ ในช่วง 3.4 -10.0 mg/L 
ส่ วนมากจั ดอยู่ ใ นแหล่ งน้ า
ประเภทที่  3 และในบางจุด
บริ เ วณปลายน้ า ของแม่ น้ า
ร ะ ย อ ง  จั ด อ ยู่ ใ น แ ห ล่ ง น้ า
ประเภทที่  4  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แ วดล้ อม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) 

เรื่องก าหนดมาตรฐานน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
ผลการตรวจวัดค่า pH ในช่วง 7.3-8.0 อุณหภูมิ 27.5-32.2 องศาเซลเซียส มีค่าปรกติตามคุณภาพของแหล่ง
น้ าธรรมชาติ ส าหรับค่าสภาพน าไฟฟ้า ความเค็ม และทีดีเอส ส่วนมามีค่าเป็นปรกติ แต่พบว่าในบางจุดตรวจวัดมี
ค่าสภาพน าไฟฟ้า ความเค็ม และทีดีเอส ได้แก่ คลองปลากั้ง คลองกันปีก สูงกว่าแหล่งน้ าธรรมชาติโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บริเวณคลองก้นปีก มีค่า สภาพน าไฟฟ้า 
ความเค็ม และทีดีเอสสูง  

ส าหรับผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ซีลีเนียม แคดเมียม ตะกั่ว แบเรียม นิดเกิล ทองแดง สังกะสี 
โครเมียมทั้งหมด โครเมียมเฮ็กซะวาเลนท์ โครเมียมไตรวาเลนท์ และโลหะปรอท ในตัวอย่างของจุดเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตรวจไม่พบหรือตรวจพบน้อยมากมีค่าไปเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) เรื่องก าหนดมาตรฐานน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

ครัง้ที ่1 ครบัที ่2 ครัง้ที ่1 ครบัที ่2 ครัง้ที ่1 ครบัที ่2 ครัง้ที ่1 ครบัที ่2 ครัง้ที ่1 ครบัที ่2 ครัง้ที ่1 ครบัที ่2

คลองใหญ่ 7.6 7.9 8.0 3.8 30.0 28.5 282 259 180 172 0.09 0.09

คลองปลาก้ัง 7.4 7.6 9.0 4.7 29.3 28.5 2,322 1,035 1,515 675 1.20 0.49

คลองระหารไร่ 7.5 8.0 7.6 4.0 29.4 28.6 583 352 374 232 0.25 0.11

คลองคา 7.3 7.9 4.0 5.1 28.8 27.5 311 151 198 100 0.10 0.05

คลองก้นปกี 7.6 7.4 6.4 3.4 32.2 29.4 76,800 555 49,960 336 54 0.22

สะพานข้มแม่น้้าระยอง 7.6 7.4 10.0 4.1 28.6 29.2 507 314 329 300 0.23 0.10

จดุตรวจวัด
สภาพน้าไฟฟ้า (uS/cm)pH DO (mg/L) อุณหภูมิ (๐C) TDS (mg/L) ความเค็ม (ppt)
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4.3 การตรวจวัดคุณภาพน้้าบริเวณแหล่งน้้ารอบโรงงาน บริษัท วินโพรเสส จ้ากัด 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าโครงการเฝ้าระวังปัญหา
มลพิษน้ า โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณแหล่งน้ ารอบโรงงาน บริษัท วินโพรเสส จ ากัด หมู่ที่ 4 ต าบลบางบุตร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนซ้ าซากต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยก าหนดจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลองโบสถ์ สระน้ าหนองพะวา และอ่างเก็บน้ าชากเล็กบน รวมจ านวน 7 จุด
ตรวจวัด ความถ่ีในการตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง 3 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 
และครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2565  

การตรวจวัดในภาคสนาม ตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย 
(DO) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ Temperature) 
สภาพน าไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณสารที่ละลายได้ (TDS) 
และความเค็ม (Salinity) และเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ได้ผลการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตามที่แสดง
ในตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณแหล่งน้ ารอบ
โรงงาน บริษัท วินโพรเสส จ ากัด 
จากผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าอยู่ 
ในช่วง 1.6-5.8 mg/L  โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภท 
ที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2535) เรื่องก าหนดมาตรฐานน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ผลการ
ตรวจวัดค่า pH ในช่วง 2.3-7.8 และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน อยู่

ในช่วงน้อยกว่า 0.5 – 3.1 mg/L พบว่า บริเวณล ารางข้างโรงเรียนวัดหนองพะวา สระน้ าหนองพะวา คลองโบสถ์บางจุด 
มีค่าเกินมาตรฐานตามคุณภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติ ส าหรับค่าสภาพน าไฟฟ้า ความเค็ม และทีดีเอส มีค่าเป็นปกติ 
แต่พบว่าค่าเฉลี่ยในบางจุดตรวจวัดมีค่าสภาพ
น าไฟฟ้า ความเค็ม และทีดีเอส สูงกว่าแหล่ง
น้ าธรรมชาติโดยทั่วไป ได้แก่ จุดตรวจวัด
บริเวณล ารางข้างโรงเรียนวัดหนองพะวา สระ
น้ าหนองพะวา  

ส าหรับผลการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณ
โลหะ ซีลี เนียม แคดเมียม ตะกั่ว แบเรียม 
นิกเกิล ทองแดง สังกะสี โครเมียมทั้งหมด 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ โครเมียมไตรวาเลนท์ 
และโลหะปรอท พบว่า บริ เวณล ารางข้าง
โรงเรียนวัดหนองพะวา สระน้ าหนองพะวา 
คลองโบสถ์บางจุด มีค่าโลหะนิกเกิล สังกะสี 
แมงกานีส เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) เรื่องก าหนดมาตรฐานน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 4.4 การตรวจวัดคุณภาพน้้าบริเวณแหล่งน้้ารอบโรงงาน บริษัท ไมด้าวัน จ้ากัด 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าโครงการโครงการเฝ้าระวัง
ปัญหามลพิษน้ า โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณแหล่งน้ ารอบโรงงาน บริษัท ไมด้าวัน จ ากัด ต าบลท่าข้าม อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนซ้ าซาก โดยก าหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ได้แก่ คลองพานทอง และคลองสัตตพงษ์ รวมจ านวน 6 จุดตรวจวัด ความถี่ในการตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง
ต่อปี ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน  และครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  

การตรวจวัดในภาคสนาม ตรวจวัดค่า
ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ค่าความเป็น
กรดและด่ าง (pH) อุณหภู มิ 
Temperature)  ส ภ า พ น า ไ ฟ ฟ้ า 
(Conductivity) ปริมาณสารที่ละลายได้ 
(TDS) และความเค็ม (Salinity) และเก็บ
ตัวอย่างน้ าเพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ได้ผลการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตามที่
แสดงในตาราง 
 

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าบริเวณแหล่งน้้ารอบโรงงาน บริษัท ไมด้าวัน จ้ากัด 
จากผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าอยู่ในช่วง 0.73-3.7 mg/L โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ า
ประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) เรื่องก าหนดมาตรฐานน้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน จากผลการตรวจวัดค่า pH ในช่วง 7.3-7.6 พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามคุณภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ส่วนปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 1.9 – 5.0 mg/L ทุกจุดมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ส าหรับค่าสภาพน า
ไฟฟ้า ความเค็ม และทีดีเอส ส่วนมากมีค่าเป็นปกติ แต่พบว่าค่าเฉลี่ยในบางจุดตรวจวัดมีค่าสภาพน าไฟฟ้า 

ความเค็ม และทีดีเอส สูงกว่าแหล่งน้ าธรรมชาติโดยทั่วไป ได้แก่ จุดตรวจวัดบริเวณประตูระบายน้ าคลอง
พานทองก่อนลงสู่แม่น้ าบางปะกง (ปลายน้ า)  

ส าหรับผลการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณโลหะ ซีลีเนียม แคดเมียม ตะกั่ว แบเรียม นิกเกิล ทองแดง 
สังกะสี โครเมียมทั้งหมด โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ โครเมียมไตรวาเลนท์ และโลหะปรอท พบว่า ไม่เกินค่า
มาตรฐานที่ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) เรื่องก าหนด
มาตรฐานน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
       5. รายงานสถานการณ์มลพิษจากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.ตอน.) 
 5.1 การเฝ้าระวังน้้าทิ้งโรงงาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวัง 
น้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน จ านวน 32 โรงงาน พบโรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
จ านวน 7 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนโรงงานที่ได้รับการเฝ้าระวังน้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงานทั้งหมด 
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5.2 การเฝ้าระวังแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
      5.2.1 ล้าน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพล าน้ าพอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่
เขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ ไปจนถึงวัดท่าสองคร ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จากผลวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า พบว่าล าน้ าพองมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 24.5 -28.2 เฉลี่ยเท่ากับ 25.2 
องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 7.7-8.0 ค่าเฉลี่ยตลอดล าน้ าเท่ากับ 7.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบี
โอดี มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 2.3 mg/l ท าให้จ าแนกได้ว่าล าน้ าพองเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน  

        5.2.2 ล้าน้้าชี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เก็บ
ตัวอย่างน้ าเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพล าน้ าชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่ล าน้ าชี ต าบลบ้านโต้น 
อ าเภอพระยืน ไปจนถึงล าน้ าชี ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จากผลวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า พบว่าล าน้ า
ชีมี ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 8.0-8.4 ค่าเฉลี่ยตลอดล าน้ าเท่ากับ 8.1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบีโอดี มีค่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 1.2 mg/l ท าให้จ าแนกได้ว่าล าน้ าชีเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน   

      5.2.3 ล้าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพล าตะคอง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่
เขื ่อนล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว ไปจนถึงสะพานถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จากผลวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า พบว่าล าตะคองมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 7.4-7.7 ค่าเฉลี่ย
ตลอดล าน้ าเท่ากับ 7.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบีโอดี มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 3.5 mg/l ท าให้
จ าแนกได้ว่าล าตะคองเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

      5.2.4 ล้าน้้ามูล จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพล าน้ ามูล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่สะพานล า
น้ ามูล บ้านหนองโสมง อ าเภอครบุรี ไปจนถึงสะพานมูลมะดันรัฐ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จากผลวิเคราะห์ทดสอบ
ตัวอย่างน้ า พบว่าล าน้ ามูลมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 7.5-7.8 ค่าเฉลี่ยตลอดล าน้ าเท่ากับ 7.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ส่วนบีโอดี มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 3.4 mg/l ท าให้จ าแนกได้ว่าล าน้ ามูลเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน  

      5.2.5 ล้าน้้าโดม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพล าน้ าโดม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่
สะพานบ้านนาเยีย ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย ไปจนถึงวัดท่าปากโดม ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จากผล
วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า พบว่าล าน้ าโดม มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 6.6-7.6 ค่าเฉลี่ยตลอดล าน้ า
เท่ากับ 6.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบีโอดี มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 1.5 mg/l ท าให้จ าแนกได้ว่าล าน้ าโดม
เป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

5.2.6 ล้าน้้ามูล จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพล าน้ ามูล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างน้ าตั้งแต่วัดท่า
กกแห่ ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ไปจนถึงสะพานล าน้ ามูล ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จาก
ผลวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า พบว่าล าน้ ามูล มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 6.7-7.8 ค่าเฉลี่ยตลอดล าน้ า
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เท่ากับ 7.2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบีโอดี มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 เท่ากับ 1.2 mg/l ท าให้จ าแนกได้ว่าล าน้ าพอง
เป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
จากการสุ่มตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบายออกจากโรงงาน ทั้งหมด 29 ปล่อง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า 
18 ปล่อง โรงงานในกลุ่มผลิตน้ าตาลและอาหาร 8 ปล่อง และโรงงานผลิตแอสฟัลติคคอนกรีต 3 ปล่อง พบว่า
โรงงานมีการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมโรงงานก าหนดคิดเป็นร้อยละ 76 ของ
จ านวนปล่องระบายออกนอกโรงงานที่สุ่มตรวจวัดทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 
มีการตรวจวัดเรื่องร้องเรียนเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมด 14 โรงงาน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องร้องเรียนโรงงานประกอบ
กิจการแปรรูปไม้และสับไม ้
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มีการตรวจวัดความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน หลักๆ 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ โรงงานผลิตยางแท่งและ
โรงงานผลิตน้ าปลาร้า 
 
 

6. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ (ศวภ.น.) 
 6.1 สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไป (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน) 

คุณภาพอากาศสถานีตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติในบรรยากาศทั่วไป ภายใต้การด าเนินการตรวจวัดของ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็นโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไปจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ (จังหวัดล าพูน จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย) และการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  

คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่ ว ไป  
ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
เขต พ้ืนที่ ภาคเหนือตามโครงการเฝ้ าระวั งฯ  
ที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการตรวจก้ากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมและเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก ใน
พื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน จังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งค่าการตรวจวัดจุดที่ 1 มีค่า10 -36 µg/m3 
(เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2565 ตรวจวัดจ านวน 3 ครั้ง) โครงการตรวจวัด 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เนื่องจากมี
โรงงานผลิตน้้ าตาลทราย ในพื้ นที่ จั งห วัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งค่าการตรวจวัดจุดที่ 1 มีค่าในช่วง 
10-35 µg/m3 และจุดที่ 2 มีค่าในช่วง 9 -33 

µg/m3 (เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ตรวจวัดจ านวน 2 ครั้ง) โครงการตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในช่วงการผลิตน้้าตาลที่มีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว จังหวัดก้าแพงเพชร ซึ่งค่า
การตรวจวัดจุดที่ 1 มีค่าในช่วง 37-38 µg/m3 และจุดที่ 2 มีค่าในช่วง 30-31 µg/m3 (เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตรวจวัดจ านวน 2 ครั้ง) และโครงการตรวจก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ประจ้าปี 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดล้าพูน  ซึ่งค่าการ
ตรวจวัดจุดที่ 1 มีค่าในช่วง 17-37 µg/m3 และจุดที่ 2 มีค่าในช่วง 14-27 µg/m3 (เดือนธันวาคม 2564 ถึง
เดือนเมษายน 2565 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน1 จากการด าเนินการที่ผ่านมา จ าเป็นควรเฝ้าระวังต่อไปเพ่ือป้องกันผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 

จังหวัดเชียงใหม่   มักจะพบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน  
(เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม) เป็นประจ าทุกปี พบว่าค่าการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกิน
มาตรฐาน1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว อาจเกิดจากหลายปัจจัย 
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ทั้งการเผาในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง  ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม  ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่  
มีลักษณะของภูมิประเทศ เป็นแอ่งกระทะ จึงก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นควันจนมีค่าเกินมาตรฐาน1 
1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
ทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
 ข้อ 2 ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยในเวลา 24 
ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

 6.2 สถานการณ์มลพิษอากาศและเสียงของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 
 มลพิษอากาศและเสียงของโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง
ก่อให้ เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมเ พ่ิมขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคเหนือ ได้ด าเนินการตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียงของ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 
๙๘ โรงงาน เมื่อเปรียบเทียบในปีงบประมาณ 2564 
(จ านวน 64 โรงงาน) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑ โดยแบ่งการ
ตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียงของโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้แก่ การตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายจ านวน 35 
โรงงาน พบค่ามลพิษเกินมาตรฐานจ านวน 10 โรงงาน คิด
เป็นร้อยละ 28.6 การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
รอบโรงงานจ านวน 28 โรงงาน ไม่พบค่าเกินมาตรฐาน การตรวจวัดความเข้มกลิ่นจ านวน 11 โรงงาน พบค่า
ความเข้มกลิ่นเกินมาตรฐาน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจ านวน 26 
โรงงาน พบค่าระดับเสียงเกินมาตรฐาน13 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 

 6.3 สถานการณ์คุณภาพน้้า 
คลองแม่ข่า ปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 

2565) คุณภาพน้ าคลองแม่ข่าที่ท าการตรวจวัดภาคสนาม
เบื้องต้น และการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ น้ าคลองแม่ข่า
จัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 5 โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 80 ของบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10.8 มล.ก./ล. เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 20 ของปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.8 มล.ก./ล. ซึ่งศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ใน
เขตอ า เภอแแม่ ริม  และอ า เภอเมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 จุด โดยมี
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง  

แม่น้้ากวง ปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) คุณภาพน้ า
แม่น้ ากวงที่ท าการตรวจวัดภาคสนามเบื้องต้น และการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ แม่น้ าก
วงจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 ของบีโอดี (BOD) 
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เท่ากับ 2.8 มล.ก./ล. เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 ของปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.9 มล.ก./ล. 
ซึ่งศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ในเขต จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดล าพูน จ านวน 10 จุด โดยมีความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง  

6.4 สถานการณ์มลพิษทางน้้าของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ด าเนินการวิเคราะห์มลพิษทางน้ า 

จ านวนตัวอย่างของโรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงานทั้งหมด 84 ตัวอย่าง (จากโรงงานจ านวน 36 
โรงงาน) มีตัวอย่างโรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงานและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 8 ตัวอย่าง 
(จากจ านวน 7 โรงงาน) โรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
19.4 ของจ านวนโรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงาน 
       7. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
      ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 14 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดชุมพร  ระนอง 
สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี 
โรงงานในพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 6,423 โรงงาน อุตสาหกรรมหลักในพ้ืนที่ เช่น โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา  
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ โรงงานผลิตยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น 

      7.1 ด้านน้้า สิ่งปฏิกูล และวัสดุไม่ใช้แล้ว 
            ในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวนโรงงานที่มีน้ าเสียทั้งหมด 670 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานที่มีน้ าเสียไม่ระบายทิ้ง
ออกนอกโรงงาน จ านวน 540 โรงงาน และโรงงานที่มีน้ าเสียระบายทิ้งออกนอกโรงงาน จ านวน 130 โรงงาน 
โดยในปีงบประมาณ 2565 มีตัวอย่างจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งโดยอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 243 
โรงงาน มีรายการวิเคราะห์ทดสอบหลัก ได้แก่ pH TSS TDS BOD COD และ TKN พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน จ านวน 17 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13 ของโรงงานที่มีน้ าเสียระบายทิ้งออกนอกโรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่ 
14 จังหวัดภาคใต้ 

      7.2 ด้านอากาศและเสียง 
            การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้รับค า
ร้องขอจากอุตสาหกรรมจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
จ านวน 34 ปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่นละออง) 20 จุด และระดับเสียงการรบกวน 13 จุด พบว่า มี
ค่าคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 จุด คิดเป็นร้อยละ 44 ของการตรวจวัด
ปล่องทั้งหมด ค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นค่าความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นละอองจากโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์มและโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ระดับเสียงการรบกวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 จุด 
คิดเป็นร้อยละ 31 และค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด 

     7.3 เรื่อง อ่ืนๆ 
           เหตุการณ์ร้องเรียนมลพิษด้านอากาศของกลุ่มโรงงานในพ้ืนที่ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เป็นการร้องเรียนมายาวนาน และปัจจุบันยังคงมีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น
ละอองที่มีลักษณะคล้ายหมูหยองโดยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีโรงงานที่เกี่ยวกับไม้และโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานจ านวน 
ทั้งหมด 14 เลขทะเบียนโรงงาน และมีจ านวนปล่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 20 ปล่อง เช่น ปล่องระบายควัน
หม้อไอน้ า ปล่องระบาย Dryer เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
เป็นการท างานเชิงรุก เฝ้าระวังการระบายมลพิษจากโรงงาน และเป็นฐานข้อมูลการตรวจวัด ศูนย์วิจัยฯ ได้มี
โครงการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศรอบกลุ่มโรงงานต าบลพะตง เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2565 – ปัจจุบัน โดยพบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศทั้ง ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละออง
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ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ยังอยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แต่มีค่าสูงบางช่วงตามแนวทิศทางลมที่พัด
ผ่านกลุ่มโรงงาน  
 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 

บริเวณทิศใต้ของ
กลุ่มโรงงาน 

0.108 0.055 0.065 0.042 0.081 0.050 - - 0.050 0.039 0.087 0.053 

บริเวณทิศตะวันตก
ของกลุ่มโรงงาน 

0.141 0.075 0.093 0.067 0.060 0.039 0.044 0.030 0.163 0.074 0.155 0.083 

บริเวณทิศ
ตะวันออกของกลุ่ม
ของโรงงาน 

0.205 0.098 0.122 
0.077 0.086 0.069 0.064 - 0.060 0.037 0.080 0.047 

บริเวณทิศเหนือ
ของกลุ่มโรงงาน 

0.087 0.043 0.097 0.060 0.058 0.041 0.053 0.043 0.043 0.034 - 0.044 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 
 
             หมายเหตุ : “-” หมายถึง ไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ เนื่องจากไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ตามวิธี 
                                 มาตรฐานก าหนด 

   ผลการตรวจวัดที่มีการขีดเส้นใต้คือมีฝน 

8. โครงการ “รวมพลังต้นกล้า  รักษ์คลองอู่ตะเภา” 
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงซ่อมบ ารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติและจอแสดงผลการ
ตรวจวัด พร้อมงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน 
แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2565  และได้จัดพิธีเปิดสถานีพร้อมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ า เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา ณ วัดบางศาลาและ
โรงเรียนวัดบางศาลา  ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดย อก. พร้อม กรอ. จับมือองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลาน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนจิตอาสา ประชาชนในพ้ืนที่คลองอู่ตะเภา ในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา กว่า 200 คน จัดกิจกรรม โครงการ “รวมพลังต้นกล้า  รักษ์คลองอู่ตะเภา”ภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์
แม่น้ า ส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่บริเวณคลองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลาน ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา  คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งลาน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และภาคประชาชน เข้าร่ว มพิธีเปิด
โครงการและท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ได้แก่การมอบสิ่งของต่างเพ่ือพัฒนาชุมชนบางศาลา ได้แก่ ถังดักไขมัน
จ านวน 20 ถัง อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมปล่อย
พันธุ์ปลาจ านวนกว่า 6,000 ตัว 
 โดย สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติและจอแสดงผลการตรวจวัดของ กรอ. ได้ท าการติดตั้ง ณ บริเวณ
ริมคลองอู่ตะเภา ใกล้กลับ วัดบางศาลา จังหวัดสงขลา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น โดย
สามารถตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) / ค่าซีโอดี (COD) /ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) /อุณหภูมิน้ า / ค่าการน าไฟฟ้า 
และ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ าของคลองอู่ตะเภาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงผลการ
ตรวจวัดผ่านจอแสดงผลแบบเอลอีดีขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนวัดบางศาลา จังหวัดสงขลา และผ่านเว็บไซต์ 
และ Application POMS เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่ หรือผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลคุณภาพน้ าของคลองอู่
ตะเภาได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลรักษาแหล่งน้ าของประชาชนในพ้ืนที่

ก-22 



ให้เพ่ือให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้จอแสดงผลที่ติดตั้งหน้าโรงเรียนวัดบางศาลา
ยังช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของต าบลทุ่งลานสู่ชุมชน เพ่ือเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
อันดีจากภาครัฐถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้โดยตรง 

 
ข้อมูลรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจ าปีงบประมาณ 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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กากอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย 
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด (กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและกากของเสีย

อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย) ที่มีการแจ้งการขนส่งในระบบและน าเข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 18.05 ล้านตันเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ  7 เป็น กาก
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 16.77 ล้านตัน (โดยน ากลับมารีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม
ประมาณ 13.05 ล้านตันส่วนที่เหลือน าไปคัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ) ส าหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมี
จ านวน 1.28 ล้านตันศักยภาพการรองรับและการกระจายตัวของโรงงานบ าบัดก าจัดกากอุตสาหกรรมมากสุด
อยู่ที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ้ตามล าดับ 

สารอันตรายภาคเกษตรกรรมปี 2563 มีการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามประเภทของวัตถุ
อันตราย 10 ล าดับแรกรวม 89,486 ตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ32) สารเคมีที่มีปริมาณการน าเข้าสูง  3 
ล าดับแรกได้แก่สารก าจัดวัชพืช (Herbicide) สารก าจัดแมลง (Insecticide) และสารป้องกันและก าจัดโรคพืช 
(Fungicide)โดยปริมาณสารก าจัดวัชพืชลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 41 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกการใช้
พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสและจ ากัดการใชไกลโฟเซตโดยการออกประกาศก าหนดวัตถุอันตรายพาราควอต
และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิตน าเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองมีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส าหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจ ากัดการใช้ตามมติคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (กรมวิชาการเกษตร ,2563) สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
10 ล าดับแรกมีการน าเข้าลดลงจากปี 2562 จาก 3.14 ล้านตันเป็น 3.06 ล้านตัน(ลดลงร้อยละ2)ประเภทสาร
อันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่น าเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่เมทานอล (methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ 
(methyl alcohol) กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) และเอทิลีนไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 
1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) พบว่าในช่วงปี 2560-2562สถานการณ์การใช้สารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงในปี 2563 
 สารอันตรายในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขปี 2563 พบว่ามีประมาณ 8,018,439 ตัน (เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2562 ร้อยละ 3.5) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งเป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านวัตถุอันตรายด้วยท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขในการฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดพ้ืนฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ เพ่ิม

สูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2563) 

จากปริมาณการน าเข้าสารอันตรายพบว่าในปี2563การน าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงจากปี 2562 ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการตกค้างในระบบนิเวศลดลงและยังลด
โอกาสเสี่ยงต่อการสะสมของสารอันตรายในสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ที่ อยู่บริเวณโดยรอบระบบนิเวศนั้น
ส าหรับสารอันตรายในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขพบว่าในปี 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 สาเหตุ
ส่วนหนึ ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา2019  ท าให้มีการน าเข้าสาร
ประเภทฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดพ้ืนฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมสูงขึ้น 
ที่มา: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563, กรมควบคุมมลพิษ 
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การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ตามโครงสร้างการบริหารความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ
ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ ได้บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ตั้งแต่ปี 2557 – 2565  สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 จ านวน 5 จังหวัดน าร่องของพ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี 
ตามมิติและคุณลักษณะการพัฒนา 5 มิติ (มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการ
บริหารจัดการ) 20 ด้าน 
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศึกษาจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัด
ที่มี อุตสาหกรรมหนาแน่น และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน 10 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  
สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 18 พ้ืนที่ และจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่ได้จัดท าแผนแม่บทเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้แล้ว และจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย มุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด 
 4. ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ด าเนินการให้ เข้ าสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) มีศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ตั้งอยู่ที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลาง ตั้งอยู่ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
2) มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามคุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด  
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการประเมิน พัฒนา และยกระดับพ้ืนที่ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3) มีโครงสร้างการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่  ในรูปแบบของ
คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะท างานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศระดับพ้ืนที่ และคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) 4) มีแผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะท างานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพ้ืนที่ และ
คณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด และ 
5) ได้มีการน าตัวชี้วัดทั้ง 41 ตัวชี้วัด ไปใช้ทดลองประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งพบว่า
ตัวชี้วัดบางตัวต้องปรับปรุงให้สามารถตรวจวัดได้  
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 5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี้วัดแล้วเสร็จตามเล่มเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 และด าเนินการโครงการทวนสอบตามตัวชี้วัด 
เพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (1 - 5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 
41 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้น พบว่า ผ่านการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด  
18 พ้ืนที่ ผ่านระดับที่ 2 จ านวน 1 พ้ืนที่ ผ่านระดับที่ 1 จ านวน 16 พื้นที่ และยังไม่ผ่านระดับที่ 1 จ านวน 
1 พ้ืนที ่
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พัฒนาตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่ งแวดล้อม เป้าหมายที่  3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 
เพ่ือน าไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากผลการด าเนินงานตามแผน
บูรณาการฯ พบว่า พ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดระยอง 2 พ้ืนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ 4 การพ่ึงพาอาศัย 
(Symbiosis) และพ้ืนที่ที่เหลือ 14 จังหวัด 16 พ้ืนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ 2 การส่งเสริม 
(Enhancement)  
 7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 26.5766 
ล้านบาท และมีผลการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ 
     1. พ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดปทุมธานี (พ้ืนที่ต าบลบางกะดี) ระดับที่ 4 การพ่ึงพาอาศัย  
(Symbiosis) 
     2. พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครราชสีมา ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
(Resource Efficiency)  
     3. พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี (พ้ืนที่ต าบลคูบางหลวง 
ต าบลลาดหลุมแก้ว ต าบลคูขวาง ต าบลระแหง และต าบลหน้าไม้) ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ระดับท่ี 2 การส่งเสริม (Enhancement) 
 8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 21.1997 
ล้านบาท และมีผลการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ 
    1. พ้ืนที่จังหวัดระยอง ปทุมธานี (พ้ืนที่ต าบลบางกะดี) และนครราชสีมา ระดับที่ 4 การพ่ึงพาอาศัย 
(Symbiosis) 
    2. พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา สงขลา (พ้ืนที่ต าบลฉลุง) ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี ระดับที่ 3 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency)  
    3. พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี (พ้ืนที่ต าบลคูบางหลวง ต าบลลาดหลุม
แก้ว ต าบลคูขวาง ต าบลระแหง และต าบลหน้าไม้) ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ขอนแก่น และ
สงขลา (พ้ืนที่ต าบลสะเดา ต าบลปริก ต าบลพังลา ต าบลส านักแต้ว ต าบลส านักขาม ต าบลปาดังเบซาร์  
ต าบลบ้านพรุ และต าบลพะตง) ระดับท่ี 2 การส่งเสริม (Enhancement) 
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 9. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 15.0014 
ล้านบาท ภายใต้โครงการย่อย ดังนี้ 
              1. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพ่ือเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR – DIW to achieve SDGs) ประจ าปี 2565 งบประมาณ 5.6014 ล้านบาท 
     2. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social plus 
Value : Eco Factory+sv) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (Business Model) ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ งบประมาณ 4.7000 ล้านบาท 
    3. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับข้อก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาระยะที่ 1 – 3 งบประมาณ 4.7000 ล้านบาท 
 ดังนั้น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหนี่ยวน า ให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาวะ
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ หากประสบความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ก็จะสามารถช่วย
ให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย แต่ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจะส าเร็จได้ ต้องมีการร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่เมืองให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ (มิติกายภาพ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ) มุ่งสู่ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” แผนปฏิบัติ
การการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามบริบทของปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ อีกทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารจัดการความร่วมมือและ
การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ การบูรณาการและก าหนดแผนการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือท าให้การส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถประสบผลส าเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 
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2.3 การวิเคราะห์ PESTEL Analysis 

 

P : ประเด็นด้านการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 รัฐบาลมีวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม4.0,อุตสาหกรรมเป้าหมายS-Curve / New S-Curve, 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

 มีนโยบายการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 

 ข้อตกลงระหว่างประเทศเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 การปฏิรูประบบ Digital Government ดีต่อการปฏิบัติงานและใช้บริการประชาชน 

E : ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและกระจายความ

เจริญทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค 

 นโยบายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆช่วยพัฒนา Ecosystem ในการสนับสนุนการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม 

 COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชงักงันซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบการและการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

 ต้นทุนแรงงานพลังงานและโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

 

S : ประเด็นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนะคติและความคุ้นเคยในการใช้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 จากการแพร่ระบาดของCOVID-19ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและ

ความปลอดภัยเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัยอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารออแก

นิคและฟังก์ชั่นฟู๊ด 

 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสในการส่งเสริม/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับ

ผู้สูงอายุมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบแรงงานและโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต 

 โครงสร้างแรงงานไม่สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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T : ประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 วิกฤติ COVID-19 ท าให้มีการน าเทคโนโลยี (Technological Adoption) มาใช้ทั้งในงานบริการและ

ระบบงานอย่างแพร่หลายและได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว 

 การพัฒนาด้าน Bio-Technology และ Material-Technology เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม ่

 การพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม 

 กระแส Industry4.0 ที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท าให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

 

E : ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จากวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นท าให้หลายประเทศหันมาสนใจในด้านสิ่งล้อมมากขึ้นสร้างโอกาสในการ

พัฒนาสินค้า/บริการและการสร้างงานใหม่ๆ 

 กระแสการปฏิวัติและให้ความส าคัญกับวิกฤตพลังงานสะอาดส่งผลต่อความต้องการน้ ามันลดลงแต่มี

ความต้องการด้านรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากข้ึน 

 การเพ่ิมบทบาทของอุตสาหกรรมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์

องค์กร(Brand Image) 

 สภาพอากาศที่แปรปรวนท าให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านอาหารถือเป็นโอกาสของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของไทย(Resource Scarcity) 

 ปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมกระทบความเชื่อม่ันของประชาชน 

 

L : ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 การออกกฎหมายกฎระเบียบสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น 

 มีการปรับปรุงทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบให้ทันสมัย 
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2.4 การวิเคราะห์ด้านทรัพยากร 

 

1. งบประมาณปี 2565 กรอ. ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจ านวน 484.8703 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.07 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 33.0788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 ในช่วง 
3 ป ี

2. งบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จ านวน 18.1863 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 12.46 ขณะที่แผนงานบุคลากรภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
พบว่าแผนงานบุคลากรภาครัฐของ กรอ. เป็นสัดส่วนร้อยละ 48.62 ขณะที่ภาพรวมของทั้งกระทรวงมีสัดส่วน
ร้อยละ 36.92 ขณะที่แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในแข่งขันมีสัดส่วนใกล้เคียงกับหน่วยงาน
อ่ืนๆในกระทรวง (ประมาณร้อยละ 23) สะท้อนให้เห็นว่า กรอ. มีงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดลง 

ภาพรวมงบประมาณ กรอ. ปี2565 

 
 

3. กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจ านวน 4,380.1219 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 
0.14 ของงบประมาณจ่ายประจ าปีโดย กรอ.ได้รับงบประมาณร้อยละ 11.07 ของงบประมาณทั้งกระทรวง
(ล าดับที่ 5 จาก 7 หน่วยงาน) ทั้งนี้งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ านวน 279.0584 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.99 ขณะที่ กรอ. ได้รับงบประมาณลดลงร้อยละ 6.52 (ล าดับที่ 
4 จาก 7 หน่วยงาน) 
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ค่าใช้จ่ายสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2565 
 

 

 

การจัดสรรงบประมาณภายในกระทรวงอุตสาหกรรมปี2565 

 
 

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของส านักงบประมาณของรัฐสภา (PBO) 

     - ก าหนดวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยก้าวไกลยั่งยืน” ยังไม่สะท้อนเป้าหมาย
และทิศทางการด าเนินขององค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โดยทั่วไปวิสัยทัศน์จะเป็นการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาที่หน่วยงานต้องการจะมุ่งเน้นในอนาคตตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์จะระบุไว้เ ป็น
ข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นและเป็นจุดหมาย
ปลายทางร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงานและเป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานต้องการเป็นอะไรในอนาคต 
     - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานบางเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นเพียงการแสดงถึงผลของการ
ด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) ของหน่วยงานเท่านั้นยังไม่แสดงถึงผลลัพธ์จากการน าส่งผลผลิต/
โครงการและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่นตัวชี้วัดจ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดสถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตัวชี้วัด
ดังกล่าวผลจากการด าเนินการจะเกิดผลลัพธ์หรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 
 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : กระทรวงอุตสาหกรรม  
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2.5 การวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการ 

 

 1. เมื่อน าโครงการตามแผนปฏิบัติการเดิมมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มใหม่ตามเป้าหมายจะแบ่งโครงการ
ออกเป็น2กลุ่มตามผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร์ได้แก่ 
     - โครงการที่ส่ งผลถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้แก่โครงการในลักษณะของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งทุนการพัฒนาพื้นที่เป็นต้น 
     - โครงการที่ส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้แก่โครงการที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมสีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกาก
อุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายเป็นต้น 

 2. การจัดเรียงยุทธศาสตร์ควรสะท้อนถึงจุดมุ่งเน้นและความมุ่งมั่นของหน่วยงาน โดยหากน าผลการ
วิเคราะห์โครงการตามที่ได้จัดกลุ่มตามผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการและงบประมาณของ
กลุ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนั้นมีน้ าหนักมากกว่า นอกจากนี้ ความช านาญของ กรอ. ที่มา
จากงานควบคุมก ากับที่สอดคล้องกับงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมควร
น ายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาเป็นยุทธศาสตร์น า 
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โครงการ งบประมาณ ผลลัพธ์ 
1. โครงการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 

6.7532 สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ(ผลิตภาพ) 

2. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

5.5736 สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ(ผลิตภาพ) 

3.1 โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2.8430 สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ(ผลิตภาพ) 

รวม 15.1698  
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากกรณี
ต่าง ๆ ส าหรับโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกท่ี 2 

 6.6824 สิ่งแวดล้อม/ 
ความปลอดภัย 

4.1.1 โครกงารอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม (โรงงานน้ าแข็งและห้องเย็น)  

5.2000 สิ่งแวดล้อม/ 
ความปลอดภัย 

4.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart 
Safety Factory ส าหรับประเมินโรงงาน 

3.4000 ความปลอดภัย 

4.2.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา
การลดปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สีเขียว 

3.0000 Green Industry 

4.2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว 

3.0000 Green Industry 

4.2.3 โครงการตรวจประเมินสาถนประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือ
เลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

3.0000 Green Industry 

4.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียวในส่วนภูมิภาค 

2.0000 Green Industry 

4.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารัดการคุณภาพอากาศ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอนผ่านการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 

3.0000 Green Industry 

4.2.6 โครงการยกระดับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายสู่สากล 1.6078 วัตถุอันตราย 
4.2.7 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 
โดยหลักการประเมินความเสี่ยง 

1.6078 วัตถุอันตราย 
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โครงการ งบประมาณ ผลลัพธ์ 
5.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับข้อก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาระยะที่ 1-3 

4.7000 Eco 

5.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมี
คุณค่าต่อสังคม (Eco Social plus Social Value : Eco Factory + 
SV) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (Business Model) ในพ้ืนที่เป้าหมาย
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4.7000 Eco 

5.3 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to 
achieve SDGs) 

5.6014 Eco 

6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหา
เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN 

4.6036 กากอุตสาหกรรม 

6.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย
อันตรายภาคอุตสาหกรรม 

3.9036 กากอุตสาหกรรม 

รวม 56.0066  
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2.6 โอกาสและความท้าทาย 

 

โอกาส 

 แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนยังเป็นกระแสหลักในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้า/บริการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand 

Image) 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาผลิตภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว 

 นโยบายของภาครัฐด้านอุตสาหกรรม4.0,อุตสาหกรรมเป้าหมายS-Curve/New S-Curve,การพัฒนา

อย่างยั่งยืน (BCG Model) ตลอดจนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ผู้รับบริการมีความคุ้นเคยในการใช้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความต้องการให้มีการขยายบริการ

โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตลอดจนการปฏิรูประบบ Digital Government ที่เอ้ือต่อการน า

บริการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการมากยิ่งขึ้น 

 

ความท้าทาย 

 COVID-19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชงักงันซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบการและการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

 ปัจจัยพ้ืนฐานได้แก่ต้นทุนแรงงานพลังงานและโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการ 

 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ ก ากับดูแลของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 การผลักดันอุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ต้องการวางแผนการประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วม

อย่างเป็นระบบ 

 การได้รับทรัพยากรที่จ ากัดขณะที่มีความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับต้องมี

ความชัดเจน 

 เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสร้างความท้าทายในการแสวงหาและปรับปรุง

องค์ความรู้ที่ใช้ในการส่งเสริมและการก ากับดูแลเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
ปี 2565 

 
1. ก ากับดูแล และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

1. ร้อยละของการก ากับดูแลและ

ตรวจวัดมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

2. จ านวนข้อร้องเรียนด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ

โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

* ควรเพิ่มเตมิตัวช้ีวัดที่สะท้อน

ประสิทธิผลจากการก ากับดูแล และ

เชื่อมโยงกับมิตดิ้านสิ่งแวดล้อมมาก

ยิ่งข้ึน 

ยกระดับขดีความสามารถในการก ากับ

ดูแลและเฝ้าระวังและตรวจวัดคา่มลพิษ

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัจาก

โรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย

กลไกการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 

 

พัฒนาระบบข้อมูลภาคธุรกจิ

อุตสาหกรรมแบบเปิด และสร้างการ

เตือนภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

* กลไกการมสี่วนร่วม ส่วนหน่ึงอยูใ่น

แผนอุตสาหกรรมสเีขียวและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์

ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลดา้น

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการ

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากกรณตี่างๆ 

ส าหรับโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวก

ที่ 2 

4.2.5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการคณุภาพอากาศจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการเกดิฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนผ่าน

การประเมินการปลดปล่อยและ

เคลื่อนย้ายมลพิษ 

* ควรพิจารณาเพิ่มเติมการก ากับดูแล

เชิงรุก และเชื่อมโยงกับมิติด้าน

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน (เพิ่มเตมิจาก 

PM2.5) 

* ควรเพิ่มเตมิโครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ปิดมากข้ึน 

(Open data) และโครงการพัฒนา

ระบบการเตือนภยัจากระบบข้อมลู

ภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู ่
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ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

3. สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบ

อุตสาหกรรมสีเขียวและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบ

อุตสาหกรรมสีเขียว 

4.2.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตทีส่ะอาดระดับรายสาขาการลด

ปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรมและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต

ของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมสีเขียว 

4.2.3 โครงการตรวจประเมินสถาน

ประกอบการที่ขอเทียบระดบัหรือเลื่อน

ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

4.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถานประกอบการสู่อตุสาหกรรม      

สีเขียวในส่วนภูมิภาค 

 พัฒนาเมืองและพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 

5.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับข้อก าหนดมาตรฐานการ

ตรวจสอบและการรับรองมาตรฐาน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีกลุ่ม

จังหวัดเป้าหมายการพัฒนาระยะที่1–3 

5.2 โครงการยกระดับและพัฒนา

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคณุค่า

ต่อสังคม (Eco Social plus Social 

Value: Eco Factory + SV)และ

ขับเคลื่อนแผนธรุกิจ(Business 

Model)ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

5.3 โครงการส่งเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรมใหม้ีความรบัผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to 

achieve SDGs) 
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ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

4. มูลค่าเพิ่มจากการจดัการพลังงาน 

ของเสีย และกากอุตสาหกรรม 

 

เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในธุรกิจ

อุตสาหกรรม การส่งเสริมพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกของ

โรงงาน 

ส่งเสริมจัดการด้านความปลอดภัยของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

4.1.1 โครงการอนรุักษ์พลังงานและ

ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

4.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีความปลอดภัย: Smart 

Safety Factory ส าหรับประเมิน

โรงงาน 

* ปัจจุบันกลยุทธ์และโครงการด้าน

ความปลอดภัยยังรวมอยู่กับด้าน

พลังงาน ควรพิจารณาว่าควรจะแยก

ประเด็นดังกล่าวออกมาเป็นการเฉพาะ 

หรือเพิ่มเติมตัวช้ีวัดเพื่อสะท้อน

ประสิทธิผลของงานด้านความปลอดภัย 

(หมายเหตุ เป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัด

ระดับเป้าหมาย) 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและ

กากอุตสาหกรรมอยา่งถูกต้อง และมีการ

น ากลับมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร 

6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการกากอุตสาหกรรมทีม่ีปัญหาเสี่ยง

ต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs 

และ KAIZEN 

6.2 โครงการพัฒนาและยกระดับ

ผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย

อันตรายภาคอุตสาหกรรม 

5 ปริมาณสารเคมีและวัตถุอันตราย

ในภาคอุตสาหกรรมที่ไดร้ับการ

จัดการอย่างถูกต้อง 

 

เสรมิสร้างระบบบริหารจัดการสารเคมี

และวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 

4.2.6 โครงการยกระดับสถานท่ีเกบ็

รักษาวัตถุอันตรายสูส่ากล 

4.2.7 โครงการพัฒนาการบรหิาร

จัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดย

หลักการประเมินความเสี่ยง 
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2. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

1. Productivity อุตสาหกรรมเปา้หมาย

ที่เพ่ิมขึ้น (ผลิตภาพรวม (Total Factor 

Productivity: TFP)  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการผลติและผลิตภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

1.โครงการยกระดับและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลติในโรงงาน

อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 

2. จ านวนสถานประกอบการและโรงงาน

ที่น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีไดร้ับจาก

การถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิต 

 

ยกระดับขดีความสามารถ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ (SMEs) 

 
ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีม่ีศักยภาพ 

โครงการยกระดับสถานประกอบธรุกิจ

อุตสาหกรรมใหม้ีศักยภาพในการ

แข่งขัน (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน) 

*ควรเพิ่มเตมิโครงการที่มุ่งเน้นเจาะ

กลุ่ม SMEs และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มีศักยภาพ 

3. มูลค่าเงินทุนท่ีผู้ประกอบการเข้าถึงได้

จากการใช้ประโยชน์เครื่องจักรและ

สินทรัพย ์

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากการใช้ประโยชน์
เครื่องจักรและสินทรัพย ์

2.โครงการเร่งรัดการจดทะเบียน

เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

4. สถานประกอบการ SMEs ไดร้บั

รายงานการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 

 * ควรเพิ่มกลไกอ่ืนเพื่อให้

ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

5. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการศึกษาความ

เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเพื่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อย่างสมดลุและยั่งยืนในพื้นที่ 

3.1โครงการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อการ

ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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3. ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

1. ร้อยละของงานบริการผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

พัฒนาการบริการและการ

ปฏิบัติงานด้วยการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการ

จัดการข้อมลูและสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มี

ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 

และมีความทันสมยั 

พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากบัดูแล

แบบดิจิทัล 

* ควรเพิ่มเตมิโครงการที่ตอบสนองต่อ

การพัฒนาองค์การและระบบบริหาร

จัดการองค์การ 

3. ผลการประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

* ควรเพิ่มโครงการเพื่อตอบตัวช้ีวดัและ

กลยุทธ์ เช่น โครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชน 

ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของ

กลไกภาคประชาชน สร้างความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ

ปฏิบัติราชการ 

* ควรเพิ่มโครงการเพื่อตอบสนองด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วม 

4. กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับท่ีได้รับ

การพัฒนา 

ทบทวน ปรับปรุง และบังคับใช้

กฎหมายใหส้อดคล้องกับบริบท

ความเปลีย่นแปลง 

โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย 

(A) 

5. ระดับสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับขดีความสามารถของ

บุคลากรใหม้ีศักยภาพตอบสนอง

ความต้องการในการปฏิบัติงาน 

รองรับความเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (A) 

6 จ านวนท้องถิ่นที่เข้าสู่กลไกการถ่ายโอน

ภารกิจ 

ถ่ายโอนภารกจิให้ท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการก ากับดูแลโรงงาน และ

พัฒนาระบบในการตรวจสอบการ

ด าเนินการของท้องถิ่นให้เป็นไป

อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน 

* เพิ่มเติมโครงการถ่ายโอนภารกิจให้

ท้องถิ่น และโครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการด าเนินการของท้องถิ่น 

 

 

หมายเหตุ 
- ตารางนี้ใช้โครงการจากปี 2565 เพื่อให้เห็นแนวทางในการก าหนดโครงการในปี 2566-70 โดยไม่รวมถึงโครงการ/กิจกรรม
จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมประจ า (routine) 
- โครงการที่เพิ่มเติมจากแผนงานข้างต้น จะใช้สัญลักษณ์ (A) 
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ภาคผนวก ข 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. ยกระดับขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  
แผนแม่บทฯ : 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนฯ 13 : 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  

จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
ระยะที่ 1 : 18 พ้ืนที่ ใน 15 จังหวัดเดิม 
ระดับท่ี 5 
ระยะที่ 2 : 15 พ้ืนที่ใหม่  ใน 11 จังหวัด
เดิม และ 4 จังหวัด SEZ ระดับท่ี 3 
ระยะที่ 3 : 20 พ้ืนที่ใหม่ ใน 20 จังหวัด 
ใหม่ ระดับที่ 1  

15 จังหวัด  
18 พ้ืนที่ 

 

ค าอธิบาย : 1) การพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความสมดุลอย่างยั่งยืน  
2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เน้นการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ 
ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน 5 มิติ คือ - มิติด้านกายภาพ ได้แก่ การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
- มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- มิติด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันของพนักงาน และชุมชน  
- มิติด้านการบริหารจัดการได้ แก่ การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

ค าอธิบาย : 3) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และพัฒนาฐานระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พ้ืนที่ จัดท าโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมือง
น่าอยู่คู่อุตสาหกรรม เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสังคมและชุมชน เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับชุมชน ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่  
ระยะที่ 1 : 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัดเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี 
               พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 
ระยะที่ 2 : 11 พื้นที่ใหม่ ใน 11 จังหวัดเดิม (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
               สระบุรี นครราชสีมา และราชบุรี) และ 4 จังหวัด SEZ (จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด)  
ระยะที่ 3 : 20 พื้นที่ใหม่ ใน 20 จังหวัด ใหม่ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี 
              ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต) 
ระดับท่ี 1 การมีส่วนร่วม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพ่ือพัฒนา  
ระดับท่ี 2 การยกระดับ (Enhancement) :ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  
ระดับท่ี 3 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) :การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือในการจัดการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
             สูงสุด ทั้งกับโรงงานและชุมชน  
ระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน เป็นต้น  
ระดับท่ี 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจากโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กอน.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

1. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  
แผนแม่บทฯ : 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนฯ 13 : 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามามารถแข่งขันได้ 
 

1. สถานประกอบการเอสเอ็ม
อี ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 1,300 เครื่อง 
2. .สถานประกอบการเอส
เอ็มอี ที่เข้าร่วมโครงการมี
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 
 

2,000 เครื่อง 
(ปี 2563) 

 

ค าอธิบาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 
- สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สจก.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

หมายเหต 

1. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บทฯ :  - 
แผนฯ 13 : -   
 

พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพรองรับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 5 จังหวัด 

5 จังหวัด 
(ปี 2563) 

 

ค าอธิบาย : พ้ืนที่ที่ได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยค านึงถึงความสมดุลในมิติต่าง ๆ (มิติด้านเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม สังคม  
การเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
- โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กทพ.กรอ. 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

1. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  
แผนแม่บทฯ : - 
แผนฯ 13 : - 

มาตรฐานงานก ากับและ
ส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับสถานประกอบการ
ให้มีศักยภาพสูงขั้น           
ไม่น้อยกว่า 2 มาตรฐาน 

3 มาตรฐาน 
(ปี 2563) 

 

ค าอธิบาย : พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กมร.กรอ. 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

1. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  
แผนแม่บทฯ : - 
แผนฯ 13 : - 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและความ 
ปลอดภัยลดลง ร้อยละ 5 
 

 -  

ค าอธิบาย : เป็นการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้อยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากระบบรายงานการร้องเรียน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1-2 /กทส./กปภ. /กกอ. /กวอ. /สจก. /กทส.  
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนฯ 13 : 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 

โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถประหยัดพลังงานได้ 
ไม่น้อยกว่า : 3 KTOE 

2 KTOE (ปี 2563)  

ค าอธิบาย : - โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มกีารใช้งานระบบท้าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นและ/หรือหม้อน้้า 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากโครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
  - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัยเพ่ือสร้างความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กปภ.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนฯ 13 : 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 

ร้อยละจ านวนสถานประกอบ 
การที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
สีเขียว : ร้อยละ 80 

 -  

ค าอธิบาย : 1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การ
หมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การป้องกันปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่เป็นวัตถุใช้กับโรงงานอ่ืน ๆ ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ าและการน าวัสดุเหลือใช้ของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2) สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจ านวนสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์และได้รับรอง GI 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจาก 
1) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
2) ระบบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านระบบออนไลน์ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กทส.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนฯ 13 : 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

ร้อยละ 70 ของสถาน
ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถลดต้นทุน     
ลดของเสีย หรือลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมตาม
แนวคิด BCG ร้อยละ 10 

 -  

ค าอธิบาย : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กทส.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนฯ 13 : 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่
เป็นของเสียอันตรายได้รับการ
จัดการ 1.30 ล้านตัน 
2. ข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 3 ประเภท คลัส
เตอร์ที่ กรอ. เห็นชอบ : เหล็ก 
ปิโตรเคมีและที่ กรอ.เห็นชอบ 
3. ร้อยละของปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายได้รับการจัดการและ
น ากลับมาใช้ประโยชน์     
ร้อยละ 76 
 

-  

ค าอธิบาย : กากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียที่ได้รับการบ าบัดท าลายฤทธิ์ ทิ้ง ก าจัด จ าหน่ายจ่ายแจก 
แลกเปลี่ยนหรือน ากลับไปใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือท าการดังกล่าว 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กกอ.กรอ. 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนฯ 13 : 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยจากการ ประกอบ 
การอุตสาหกรรมได้รับการ
จัดการภายในก าหนด  
ร้อยละ 98 
 

-  

ค าอธิบาย : เป็นการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้อยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากระบบรายงานการร้องเรียน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สล.กรอ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

3. ยกระดับขีดความสามารถ 
ขององค์การ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารภาครัฐ 
แผนแม่บทฯ : 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
แผนฯ 13 : 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 
  

ระบบการอนุญาตและการ
ก ากับดูแลที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ 
ภาครัฐ จ านวน 3 ระบบ 

2 ระบบ 
(ปี 2563) 

 

ค าอธิบาย : พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแลแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากโครงการ 
1. ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง ระยะที่ 2 (DIW Digital Transformation Phase 2)  
2. ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic Document) 
3. ระบบบูรณาการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศส.กรอ./ กวอ.กรอ. 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปี  

พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 

 

 



2566 2567 2568 2569 2570 ยทุธศาสตรช์าติ แผนแม่บท แผนปฏริปูประเทศ
แผนพัฒนา ฯ 13
(หมุดหมายที)่

1

โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตใน
โรงงานอตุสาหกรรมด้วยเทคโนโลยพีลาสมา 0.00 6.70 6.70 6.70 6.70

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

๕. ด้านเศรษฐกจิ 6 
 กรอ. /

1

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการผลิตด้วย
เทคโนโลยหีุ่นยนต์และเทโนโลยกีารผลิตแบบอต้
โนมัติ ส าหรับผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม

12.76 12.5 12.5 12.5 12.5 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

๕. ด้านเศรษฐกจิ 6 
 กรอ. /

2

โครงการพฒันาและส่งเสริมการประยกุต์ใช้

เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การผลิตในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและ
อตุสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป

11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 2. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ

บริการแห่งอนาคต

๕. ด้านเศรษฐกจิ 6 
 กรอ. /

8

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ/ผลิตภาพ
(โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

8. ผู้ประกอบการและ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มยคุใหม่

ด้านเศรษฐกจิ 7 
 กรอ /

(1) การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-curve)

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผู้ประกอบการ และวสิาหกิจชุมชน

(2) การประยกุตใ์ช้เทคโนโลย ีดจิทิลัและระบบอัตโนมัต ิ (Digital/Automation) นวตักรรม งานวจิยั ภาคอุตสาหกรรม

ความสอดคล้อง
ไดส้่งค าขอ 

2566
ใส่เครือ่งหมาย 

/

โครงการทีบ่รรจใุนแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
งบประมาณการด าเนินงาน (ล้านบาท)

ล าดบัที่ ชือ่แผนงาน/โครงการส าคัญ
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2566 2567 2568 2569 2570 ยทุธศาสตรช์าติ แผนแม่บท แผนปฏริปูประเทศ



แผนพัฒนา ฯ 13
(หมุดหมายที)่

1

โครงการพฒันาและยกระดับเมืองอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศสู่เมืองน่าอยูคู่่อตุสาหกรรม เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชพี และเพิ่มรายได้ให้กบัสังคมและชมุชน 
(โครงการส าคัญ สศช.)

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อจัฉริยะ

8 
 กรอ. /

1

โครงการยกระดับอตุสาหกรรมเขา้สู่อตุสาหกรรมสี
เขยีว

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

2

โครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิตามนโยบาย BCG 
ส าหรับภาคอตุสาหกรรมสู่การลด CO2

80.62 80.00 80.00 80.00 80.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

3

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ า
ภาคอตุสาหกรรม

43.60 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

4

โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการใช้
พลังงานและความปลอดภยั

60.17 60.00 60.00 60.00 60.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

5

โครงการจัดท าฐานขอ้มูลของส่ิงปฏกิลูหรือวสัดุ  ที่
ไม่ใชแ้ล้วในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (โครงการส าคัญ
 สศช.)

15.11 15.00 15.00 15.00 15.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

6

โครงการเพิ่มประสิสทธ-ิภาพการจัดกากาก
อตุสาหกรรมน าไปสู่ Zero Waste to Landfill 

(10.320 ลบ.)

10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

7

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
จัดการของเสียภาคอตุสาหกรรม

10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

8

โครงการยกระดับสถานประพกอบการธรุกจิอตสา
หกรรมให้ศักยภาพในการแขง่ขนั

70.67 70.00 70.00 70.00 70.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

ไม่เชือ่ม

กรอ. /

1

 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภยั ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมที่มี
ความเส่ียงสูง

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

2

 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภยัสารเคมีในภาคอตุสาหกรรม เพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากอบุัติภยัร้ายแรง

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

11 กรอ. /

3

 โครงการส่งเสริมและพฒันาความปลอดภยัใน
อตุสาหกรรมชวีภาพ

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

4

 โครงการอนุรักษพ์ลังงานและลดการปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจกส าหรับกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร

13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

5

โครงการบริหารจัดการระบบป้องกนัความ
ปลอดภยัส าหรับภาคอตุสาหกรรม

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

6

โครงการพฒันาระบบขนส่งวตัถอุนัตรายให้มี
ประสิทธภิาพเป็นไปตามสากล

18.90 18.00 18.00 18.00 18.00 5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยนื ๖. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 กรอ. /

โครงการทีบ่รรจใุนแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
ได้ส่งค าขอ 2566

ใส่เครือ่งหมาย 
/

(3) การส่งเสรมิ พัฒนา ก ากับดแูลใหม้ีความปลอดภยัเปน็มิตรตอ่สิง่แวดล้อม

(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model 

(1) พัฒนาและยกระดบัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ล าดบัที่ ชือ่แผนงาน/โครงการส าคัญ

งบประมาณการด าเนินงาน (ล้านบาท)
ค-2 



2566 2567 2568 2569 2570 ยทุธศาสตรช์าติ แผนแม่บท แผนปฏริปูประเทศ



แผนพัฒนา ฯ 13
(หมุดหมายที)่

1 โครงการบริหารจัดการขอ้มูลภาคอตุสาหกรรม 98.66 98.00 98.00 98.00 98.00 6. ด้านการปรับสมดุล
และพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

20. การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

๒. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 13 กรอ. /

(2) การใหบ้รกิารประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ

(3) การพัฒนาศักยภาพบคุลากร

(1) การพัฒนาองค์กรดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) 

งบประมาณการด าเนินงาน (ล้านบาท)

ล าดบัที่ ชือ่แผนงาน/โครงการส าคัญ

โครงการทีบ่รรจใุนแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
ไดส้่งค าขอ 2566
ใส่เครือ่งหมาย 

/

ค-3 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

ผังความเชื่อมโยงของแผนระดับชาต ิ

สู่แผนปฏิบตัิราชการ 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 



 



    แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน กลยุทธ์  ผลผลิต และโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)   

 

 

        

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนย่อยของ
แผนแม่บท 

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ

ทางการเงิน 
 

การจัดการมลพิษที่มผีลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาค

การเกษตรทัง้ระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
ตัวช้ีวัด 

แผนแม่บท 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก อันดับต่ ากว่า 50 

สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกางและขนาดยอ่ม
ต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ร้อยละ 50 

เป้าหมาย
แผนแม่บท

ย่อย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่มิใช่ราย
ใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 
สารเคมีภาคการเกษตรและกาก

อุตสาหกรรมมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
 

ประเด็น 
แผนแม่บท 

18. การเติบโตอย่างย่ังยืน  
 
 
 
 
 

อื่น ๆ 
 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม
ในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขา

กระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้
ผลติภณัฑ์ฯ ลดลงอย่างนอ้ยร้อยละ 12 จาก

กรณีปกต ิ

สินเชื่อธุรกิจรายใหม ่
ที่มิใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ 10 
 

แผนปฏิรูป 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนระดับท่ี 2 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 5. ด้านเศรษฐกจิ : ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดัชนีประสทิธิภาพการ
จัดการขยะมปีระสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น 0.74 
 

 
เป้าหมาย
แผนแม่บท 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น 

อย่างย่ังยืน 
 

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาท 
ต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 

ตัวช้ีวัด 
แผนแม่บท

ย่อย 

แผนระดับท่ี 1 
6.ด้านการปรบัสมดลุและพฒันา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

การพัฒนาบริการ
ประชาชน 

งานบริการภาครัฐ 

ท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล

เพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนความส าเร็จของ
กระบวนงานท่ีได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

6. พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ 

พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศ
เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

เกณฑ์และมาตรฐานการ
พัฒนาที่มีโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

การพัฒนาพื้นท่ีเมือง 
ชนบท เกษ๖รกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ี
มีประสิทธิภาพครอบคลุม
และได้มาตรฐาน 

จ านวนเมืองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 1-2 เมือง 

 ผ่านคณะอนุฯ 



                    ง-2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
            

 
 
 
 
 

แผน 13 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน
พื้นฐาน  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์

จัดสรร

งบประมาณ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด

ย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผน
ย่อยของ

แผนแม่บท 

 การสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

  

การด าเนนิภารกิจ
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุน

ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการจัดการขยะและ
คุณภาพอากาศให้ดีขึ้น 

แผนงาน
พื้นฐาน 

ด้านความ 
สามารถ 

ในการแข่งขัน 
 

แผนงาน
ยุทธศาสตร ์

เพ่ือสนับสนนุด้าน
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนปฏิบัติ

การกระทรวง 

3. การเพิ่มมูลคา่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
ด้วย BCG Model 

2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม  

การด าเนนิภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพือ่

สนับสนุนยทุธศาสตร์
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อก. 

ตัวช้ีวัด 
ผลสัมฤทธิ์ 

อก. 

7. SMEs วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

1. ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม 1.16 ลา้นตัน (CO2)             
2. วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท/ป ี 
3. ร้อยละของมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรม BCG เพ่ิมขึ้น 
 

2.อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ เข้มแขง็อย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
จัดการผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ 

การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

แผนระดับท่ี 3 

1.การยกระดบัขดีความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม  
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4.การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพ่ือให้บริการอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

เป้า 
หมาย 

สร้างการเข้าถึงและได้รบัการ
ส่งเสริมจากภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิผล 

พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่
พร้อมรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

การสร้างสังคมคาร์บอนต ่า
และย่ังยืน 

10. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 

- 

การบริการภาครัฐ  
มีคุณภาพเข้าถึงได ้

การบริการ 
ประขาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการ

ประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

เพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวยีน
และการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

- 

การพัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนงานยุทธศาสตร ์
พัฒนาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 

13. ภาครัฐสมรรถนะ

สูง 

8. ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู ่

บุคลากร
ภาครัฐด้าน
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
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เป้าหมาย 
การให้ 
บริการ 
กรอ. 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 

การ

ให้บริการ  

กรอ. 

1. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และเข้าถึงแหล่งทุน 

1. พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม 5 จังหวัด 
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยลดลง ร้อยละ 5 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

การ
ให้บริการ 

กระทรวง 
 

1. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 76 
2. ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวร้อยละ 80 
3. ร้อยละของสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย
หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดBCGไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 :  
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 

2. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 

มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของจ านวนวิสาหกิจที่ได้รบัการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิม่ขิ้น 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้ร้อยละ 80 
2. จ านวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ได้รับการสง่เสริมพัฒนา ก ากับ ดแูลให้มีความปลอดภยัเป็นมติร 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8,000 ราย 

1. พัฒนาอตุสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
3. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อ 

ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 

1. โรงงานที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

1. จ านวนพ้ืนที่ 
ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดบั 
สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 39 จังหวดั  
53 พื้นที่ 
 
 
 

แผน 

ปฏิบัติการ 

กรอ. 

ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรม 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็น 
ของเสียอันตรายได้รบัการจัดการ  
: 1.3 ล้านตันต่อป ี
2. ร้อยละของปรมิาณกาก
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นของเสยีอันตราย
ได้รับการจดัการและน ากลับมาใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 76 
 
 
 

1. ร้อยละของจ านวนสถาน
ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวร้อยละ 80 
2. ร้อยละของสถานประกอบการ 
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถ 
ลดต้นทุน ลดของเสยี  
หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10 
เป้าหมายร้อยละ 70 
 

ผลสัมฤทธิ ์
กรอ. 

สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมด าเนนิธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล  
สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อยา่งเป็นสุข 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : สถานประกอบธรุกิจอุตสาหกรรมไดร้ับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 10 
 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐกกร
ค่าใช้จ่าย

บุคลากร

ภาครัฐ 

1. จ านวน
กระบวนการ
ท างานที่มีการ
น าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช ้
(Digitalization)  

2 กระบวนงาน 

 

3. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. จ านวนพ้ืนที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวดั 53 พื้นที่  
2. จ านวนกระบวนการท างานที่มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช(้Digitalization)  
2 กระบวนงาน 
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พัฒนาเมือง
และพื้นที่

อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสียและมลพิษจาก

ภาคอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 
และส่งเสริมการน ากลับมาใช้

ประโยชน์แบบครบวงจร 

โครงการ 
4. โครงการพัฒนาและ 
ใช้นวัตกรรมดมลพิษ 
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 

กิจกรรม  
พัฒนาและ 
ใช้นวัตกรรม 
ลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
 

โครงการ 
5. โครงการบริหารจดัการ
กากอุตสาหกรรม 
 
 

 

 

กิจกรรม   

บริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม 
 

 

โครงการ 
2. โครงการ
พัฒนาและ
ยกระดับเมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
สู่เมือง
สิ่งแวดล้อม 
ที่ย่ังยืน 
 
กิจกรรม 
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  
 

ส่งเสริมสถานประกอบการ 

เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 

สีเขียว 

 

 

 

 

ผลผลิต 

โครงการ 

กิจกรรม 

ผลผลิต 
ก ากับดูแล 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
 
 
กิจกรรมที่ 1 
ก ากับดูแลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่ 2 
บริการอนุญาต
เกี่ยวกับโรงงาน  
วัตถุอันตรายและ 
จดทะเบียนเครื่องจักร 

 

โครงการ 
1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ 
 

 

กิจกรรม    

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
 

 

โครงการ 
3. โครงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ให้มีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

 

กิจกรรมท่ี 1  

พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
เพื่อรองรับ 
การลงทุน 

กิจกรรมท่ี 2 
ส่งเสริมและยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

 
 
 

เพ่ิมความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก

การใช้ประโยชน์
เคร่ืองจักรและสินทรัพย ์

 
ส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมเพ่ือการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างสมดุล 

และยั่งยืนในพ้ืนที ่

กลยุทธ์ 
กรอ. 
(แนว

ทางการ
พัฒนา) 

โครงการ 
6. โครงการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลภาค 
อุตสาหกรรม 

  (งบลงทุน) 
 
   กิจกรรม 

พัฒนาระบบ 
การอนุญาต
และก ากับดูแล
แบบดิจิทัล 
 

 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ 

และ 
มีความทันสมัย 
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ผลผลิต 

กิจกรรมที่ 1 

การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  

1. ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวตัถุอันตราย จ านวน 8,000 ราย 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวตักรรมให้กับ 
สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  400 ราย 

 

กิจกรรมที่ 2 

การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย 
และจดทะเบียนเครื่องจักร 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :   

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยไดร้ับการจัดการภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด : ร้อยละ 98 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการ ร้อยละ 85 

 

ตัวชี้วัด (โครงการ) 

โครงการที่ 3  โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขนั 
กิจกรรม : 1. พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน  
ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ :    
1. พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 5 จังหวัด 
กิจกรรม : 2. ส่งเสรมิและยกระดบัสถานประกอบธรุกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :    
2. มาตรฐานงานก ากับและส่งเสรมิที่ไดร้ับการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการใหม้ีศักยภาพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 มาตรฐาน 
      

ตัวช้ีวัด (โครงการ) 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับสูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พื้นที่ 
 
 

ตัวช้ีวัด (โครงการ) 

โครงการที่ 1  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ   
กิจกรรม  : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   1. สถานประกอบการเอสเอ็มอทีี่ได้รับการปรบัเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพ 1,300 เครื่อง  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  2. สถานประกอบการเอสเอ็มอทีี่เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด (โครงการ)  

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรม : พัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
1. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3 KTOE 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
2. ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่เข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10 
เป้าหมายหมายร้อยละ 70  
 
ตัวช้ีวัด (โครงการ) 

โครงการที่ 5 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ 1.3 ล้านตัน 
                         2. ข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใช้แล้วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 ประเภทอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 3. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายและน ากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 76 
 

ตัวช้ีวัด (โครงการ) 

โครงการที่ 6  โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแลแบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการก ากบัดูแลไดร้ับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ 3 ระบบ     
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แผนงาน  /   

 

โครงการ  

 

/ ตัวชี้วัด 

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โครงการที่ 1  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (งบรายจ่ายอืน่ 5.1147 ลบ.) 
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รายการ :  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5.1147 ลบ.)  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอม็อีที่ไดร้ับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1,300 เครื่อง  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  สถานประกอบการเอสเอม็อีที่เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน (งบรายจา่ยอื่น 9.358 ลบ.) 
กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รายการ  : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพ และเพิม่รายได้ให้กับสังคมและชุมชน 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูเ่มืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสังคมและชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับสูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พ้ืนที่ 
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แผนงาน  /   

 

โครงการ /  

 

ตัวชี้วัด 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 3 โครงการยกระดบัสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบรายจา่ยอื่น 7.0309 ลบ.) 
กิจกรรม : 1. พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน 
รายการ   ค่าใช้จ่ายในการพฒันาพืน้ที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน (3.6741 ลบ.) 
1. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ด้วยระบบ GIS (3.6741 ลบ.) 
ตัวชี้วัด : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพรองรับการลงทุนภาคอตุสาหกรรม 5 จังหวัด 
 

กิจกรรม : 2. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
รายการ  1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (3.3568 ลบ.) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (3.3568 ลบ.) 
ตัวชี้วัด  :  มาตรฐานงานก ากับและส่งเสริมทีไ่ด้รับการพฒันาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้นไมน่้อยกว่า 2 มาตรฐาน 
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แผนงาน/ 

 

โครงการ/  

 

ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม (งบรายจา่ยอื่น 38.0641 ลบ..) 
กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
รายการ  1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม (งบรายจ่ายอื่น 15.8040 ลบ.)  
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (7.004 ลบ.) 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภยัสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภยัร้ายแรง (4.40 ลบ.) 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงสูง (4.40 ลบ.) 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  1. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3 KTOE  
 

รายการ  2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม (งบรายจา่ยอื่น 22.2601 ลบ.)  
1. โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมเข้าสูอุ่ตสาหกรรมสีเขียว (7.9822 ลบ.) 
    1.1 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างการรับรู้ของสังคม (1.9822 ลบ.) 
    1.2 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในส่วนภูมิภาค (อสจ.) (2.0 ลบ.) 
    1.3 โครงการตรวจประเมินสถาประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (4.00 ลบ.) 

2. โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2 (7.404 ลบ.) 
   2.1 โครงการศึกษาเพื่อจัดต้ังระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินแบบอัตโนมัติด้วยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Smart reclaim soil and underground water remote sensing) (4.0 ลบ.) 
   2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการน้ าเพื่อลดการใช้น้ าและการจัดการมลพิษน้ าของสถานประกอบการ (3.0 ลบ.) 
   2.3 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (3.0 ลบ.) 

3. โครงการพัฒนาระบบขนส่งวตัถุอันตรายให้มีประสิทธภิาพเป็นไปตามสากล (6.8739 ลบ.)  
   4.1 โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย (self – declaration) (3.8739 ลบ.) 
    4.2 โครงการจัดท าคลังข้อสอบบคุลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (3.0 ลบ.) 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ  1. ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 80 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ  2. ร้อยละของสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10/เป้าหมายร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 6  โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (งบรายจ่ายอื่น 14.1178 ลบ.) 
กิจกรรม  :  บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
รายการ :  1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (งบรายจ่ายอื่น 5.156 ลบ.) 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมน าไปสู่ Zero Waste to Landfill (2.648 ลบ.) 
2. โครงการส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม (2.508 ลบ.) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป้นของเสยีอันตรายได้รับการจดัการ 1.3 ล้านตันต่อป ี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    2. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเ่ปน็ของเสียอันตรายและน ากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 76 
 
รายการ :  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเปา้หมาย (งบรายจ่ายอื่น 8.9618 ลบ.) 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลของสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (งบรายจ่ายอื่น 8.9618 ลบ.) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     ข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 3 ประเภทอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

แผนงาน/ 

 

โครงการ/  

 

ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการ  โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม (งบลงทุน 21.4681 ลบ.) 
กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแลแบบดิจิทลั 
รายการ  : งบลงทุน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการก ากบัดูแลไดร้ับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ 3 ระบบ     

 



แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (ระดับโครงการ) 
ผลผลิต : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
(รวม 113.1156 ลบ. : งบลงทุน 17.6243 ลบ./งบด าเนินงาน 86.1599 ลบ./งบเงินอุดหนุน 9.3314 ลบ.) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
สถานที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 
กิจกรรที่ 1 : การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
เป้าหมาย (ราย) 
ก ากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวัตถุอันตราย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

เป้าหมาย (ราย) 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมให้กับ 
สถานประกอบการธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 

400 400 400 400 400 

งบประมาณ (ล้านบาท) 84.3261 75.3342 75.3342 75.3342 75.3342 
 

กิจกรรมที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจะทะเบียนเครื่องจักร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือการบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
สถานที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
เชิงคุณภาพ 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยได้รับการจัดการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ    
98 

ร้อยละ    
98 

ร้อยละ      
98 

ร้อยละ       
98 

ร้อยละ    
98 

เชิงคุณภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการ 

ร้อยละ    
85 

ร้อยละ    
85 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ    
85 

งบประมาณ (ล้านบาท) 29.6500 37.7814 37.7814    37.7814   37.7814 

ง-11 



แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
    1.1 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5.1147) 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง 
สถานทีด่ าเนินการ  : ทั่วประเทศ 
กิจกรรม  : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
สถานประกอบการเอสเอ็มอ ี
ที่ได้รับการปรับเปลีย่นเครื่อง จักร 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2,000 
เครื่อง 

2,000 
เครื่อง 

2,000 
เครื่อง 

2000 
เครื่อง 

2000 
เครื่อง 

สถานประกอบการเอสเอ็มอี 
ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิ 
ภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

งบประมาณ (ล้านบาท) 5.5736 5.1147 10.0000 10.0000 10.0000 
 
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (5.1147) 
   1.1 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5.1147) 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน (9.358 ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับสังคมและชุมชน 
สถานที่ด าเนินการ : 39 จังหวัด 53 พื้นที่ ได้แก่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น 
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชุมพร ล าปาง ล าพูน ชัยภูมิ ภูเก็ต พิษณุโลก บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และลพบุรี 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (จังหวัด/พื้นท่ี) 

15 จังหวัด 
18 พ้ืนที่ 

39 จังหวัด 
53 พ้ืนที่ 

39 จังหวัด  
53 พ้ืนที่ 

39 จังหวัด  
53 พ้ืนที่ 

39 จังหวัด 
53 พ้ืนที่ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 15.0014 9.358 180.0 180.0 180.0 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสังคมและชุมชน 
1. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพ่ือเป้าหมายการฟ้ืนฟูและ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) (7.0) 
2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570) และการ
จัดท าแผนโมเดลธุรกิจ (Business Model) เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ 39 จังหวัด 53 พ้ืนที่ 
(2.3580) 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (7.0309 ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
สถานที่ด าเนินการ : ทั่วประเทศ 
กิจกรรม :  1. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน  

                2. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน 
 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
เป้าหมาย (จังหวัด) 
พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
รองรับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

3 5 5 5 5 

เป้าหมาย (มาตรฐาน) 
มาตรฐานงานก ากับดูแลและ
ส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อยกระดับสถานประกอบ 
การให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

4  
 

2  
 
 

2 
 
 

2  
 
 

2 
 
 

งบประมาณ (ล้านบาท) 34.0358 7.0309 7.6309 7.6309 7.6309 
 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน (กทพ.) (3.6741) 
     3.1.1 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS (3.6741) 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(3.3568) (กมร.) 
     3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (3.3568) (กมร.) 
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แผนงานยุทธศาสตร์จัดการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
4. โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดพิษอุตสาหกรรม (รวม 71.1102 ล้านบาท : งบลงทุน 33.6461  
งบรายจ่ายอ่ืน 38.0641) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
สถานที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป้าหมาย 
กิจกรรม : พัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
1. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได ้
ไม่น้อยกว่า 

3 KTOE 3 KTOE 3 KTOE 3 KTOE 3 KTOE 

2. ร้อยละของจ านวนสถาน
ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว   

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. สถานประกอบการทีไ่ด้รับ
การพัฒนาสามารถลดตน้ทุน  
ลดของเสีย หรือ 
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10 

- ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

งบประมาณ  59.0775 38.0641 38.4641 38.4641 38.4641 

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
(15.804 ลบ.) 
    1.1  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานละความปลอดภัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
(7.004 ลบ.) 
    1.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจากอุบัตภิัยรา้ยแรง (4.40 ลบ.) 
    1.3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริหารจดัการความปลอดภัย ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  (4.40) 

 
 
 
 
 
 
 

ง-15 



2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และวัตถุอันตราย (22.2601) 
    2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (7.9822 ลบ.) 
         2.1.1 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขยีว และสร้างการรับรู้ของสังคม (1.9822 ลบ.)  
         2.1.2 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขยีวในส่วนภูมภิาค (อสจ.) (2.0 ลบ.) 
         2.1.3 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (4.0) 
    2.2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2 (7.4040 ลบ.) 
         2.2.1 โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝา้ระวังการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินแบบอัตโนมัตดิ้วยแนวทางโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (Smart reclaim soil and underground water remote sensing) (1.404 ลบ.) 
         2.2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติที่สะอาดส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจดัการน้ าเพื่อ
ลดการใช้น้ าและการจัดการมลพิษน้ าของสถานประกอบการ (3.0 ลบ.) 
         2.2.3 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม  (3.0 ลบ.) 
   2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายสู่ระดับสากล (6.8739 ลบ.) 
        2.4.1 โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย (self – declaration)  (3.8739 ลบ.) 
        2.4.2 โครงการจัดท าคลังขอ้สอบบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย (3.0 ลบ.) 
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แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (14.1178 ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือนร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
สถานที่ด าเนินการ :  ทั่วประเทศ 
กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (14.1178 ล้านบาท) 
     2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมน าไปสู่ Zero Waste to Landfill (2.648 ลบ.) 
     2.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอตุสาหกรรม (2.508 ลบ.) 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของ
เสียอันตรายได้รบัการจดัการ : ล้านต้น
ต่อป ี

1.3 
ล้านตันต่อป ี

1.3 
ล้านตันต่อป ี

1.4 
ล้านตันต่อป ี

1.4 
ล้านตันต่อป ี

1.4 
ล้านตันต่อป ี

2. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ที่เป็นของเสียอันตรายและน ากลับมาใช้
ประโยชน ์

- ร้อยละ 78 ร้อยละ 79 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

งบประมาณ (ล้านบาท) 8.5072 5.156 35.0 35.0 35.0 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (9.9618) 
     2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมลูของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (8.9618) 

 
ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 

1. ฐานข้อมูลสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใช้
แล้วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
3 ประเภทอุตสาหกรรม 

- 
 

3 
 

3 3 3 

งบประมาณ (ล้านบาท) - 8.9618 9.9618 9.9618 9.9618 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนากรบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
7. โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม (งบลงทุน 20.8681 ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์  : เพ่ืออ านวยความสะดวกในการการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้เป็นดิจิทัล  
สถานที่ด าเนินการ  : กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม  : พัฒนาระบบก ากับดูแลและก ากับดูแลแบบดิจิทัล 

ปีงบประมาณ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 
ระบบการอนุญาตและการก ากับ
ดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการภาครัฐ 

- 3 3 3 3 

งบประมาณ (ล้านบาท) - 20.8681 10.0 10.0 10.0 

 
   7.1 งบลงทุน 20.8681 ล้านบาท 
 7.1.1 ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง ระยะที่ 2 (DIW Digital Transformation Phase 2) 
 7.1.2 ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic 
Document) 
 7.1.3 ระบบบูรณาการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
แห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการขับเคลือ่น BCG ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2566 - 2570 

 
ภารกิจกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม       
เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้าน
เทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้
สารระเหย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การ 
ห้ามอาวุธเคมี และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อก าหนด หรือข้อตกลงระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ศึกษา พัฒนา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานและธุรกิจ อุตสาหกรรม ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในโรงงาน ระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และ
ก าจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ตลอดจนความปลอดภัยจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือปกปูองผลประโยชน์ ของประเทศใน
การเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาช่วยเหลือ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการก ากับดูแลและเฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรในส่วนภูมิภาค  
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม เขตประกอบการ  อุตสาหกรรม 
เครื่องจักร วัตถุอันตราย สารเคมี และสารระเหยของประเทศ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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วิสัยทัศน์ 
 “ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว” 
 
พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต การจัด
การพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมกลไกการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม 
 4. การบริหารจัดการการก ากับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร 
 
แผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ กรอ. (เรื่อง/ด้าน) 
 1. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2. ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
 3. ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ 
 
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 

ยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
    แนวทางด าเนินการ :  
    1. การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลความหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับใช้ประโยชน์ 
    2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม 
    3. การบริหารจัดการน้ าให้เกิดความยั่งยืนด้วยการนุรักษ์ปุาต้นน้ า และการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือลดการ
ใช้ ลดการสูญเสีย การน ากลับมาใช้ซ้ าและยกระดับคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ให้สูงขึ้น 
    4. การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิมทักษะการ
บริหารจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ 
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 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     แนวทางด าเนินการ :  
     1. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคให้เติบโตด้วยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
     2. น าทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสร้างอัตลักษณ์ 
     3. การใช้ทรัพยากรด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน 
     4. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมูลค่าสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการ
ยกระดับมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตให้เป็นศูนย์ 
     5. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการด้วยกลไก
จตุภาคี เช่น กลไกมหาวิทยาลัยสู่ต าบลอุทยานวิทยาศาสตร์ และคลัสเตอร์ 
     6. ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารท้องถิ่น (Street Food/วิสาหกิจชุมชน) 
ด้วย Food Machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี 
     7. การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท้ังระบบ เช่น การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ ระบบประกันคุณภาพ 
     8. พัฒนาตลาดและศักยภาพในการเข้าถึงตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ด้วยการใช้อัตลักษณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ และแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงตลาด 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     สาขายุทธศาสตร์ : การเกษตรและอาหาร – สุขภาพและการแพทย์ - พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ –
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - เศรษฐกิจหมุนเวียน 
              แนวทางด าเนินการการเกษตรและอาหาร : การปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่ระบบการผลิตสีเขียวและ
การผลิตที่ยั่งยืน  ลดการสูญเสียระหว่างการผลิตและขยะอาหาร และยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
    แนวทางด าเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน :  
    1. การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโอกาสการลงทุนและการสร้างตลาดด้วยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน 
    2. การส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จากการน า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
    3. การพัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็น
ระบบ 
      4. การสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 
    5. การสร้างก าลังคนที่มีความรู้และความเข้าใจ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมหรือหลักสูตร 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในภารผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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 4. ยุทธศาสตร์ 4  เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    แนวทางด าเนินการ :  
    1. การยกระดับความสามารถของก าลังคนในสาขา BCG 
     2. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    3. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
              4. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
พ.ศ. 2564  - 2570 
 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
1. เพ่ิมอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1.1 มูลค่า GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมข้ึน 1 ล้านล้านบาท จากปี พ.ศ. 2561 
1.2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
1.3 การเพ่ิมขึ้นของรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยว่า ร้อยละ 50 

2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 2.1 ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน 
2.2 จ านวนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต่ ากว่าร้อยละ 5 
2.3 จ านวนผู้เข้าถึงยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์าคาแพงได้ แม้ในภาวะวิกฤตได้
เพ่ิมข้ันไม่น้อยกว่า 3 แสนคน 
2.4 จ านวนชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  20 

3. สร้างความยั่งยืนของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ลดการใช้ทรัพยากรลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน 
3.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2548 
3.3 เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ไม่น้อยกว่า 3.2 ล้านไร่ 

4. การพ่ึงพาตนเอง 4.1 จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน 
4.2 จ านวนสตาร์ทอัพและ DEDs (Innovative Driven Enterprises) ที่เก่ียวข้อง
กับ BCG 1,000 ราย 
4.3 ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   
(ลดลง 8.8 หมื่นล้านบาท) 
4.4 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(ลดลง 2 หมื่นล้านบาท) 
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ความเชื่อมโยง 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน BCG ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน BCG ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

        

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5. ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
แผนแม่บท 18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

4.อุตสาหกรรมบริการ 
แห่งอนาคต 

 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

6. พ้ืนที่และเมือง 
น่าอยูอ่ัจฉริยะ 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 

แผนงาน
ยุทธ์จัดสรร 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปลีย่นแผลงสภาวะภูมิอากาศ 

แผนงานบูรณาการ
อุตสาหกรรมและบริการฯ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาฯ 

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นท่ีฯ 

แผนงานยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมฯ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม 

แผน BCG 
ของ อว. 

เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG  
ให้สามารถแขง่ขันได้อยา่งยั่งยืน 

แผนปฏิบัติ
ราชการ อก. 

การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย BCG Model การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ กรอ. 

ก ากับดแูล และส่งเสรมิธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขยีว ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรม 
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ 

เป้าหมาย
แผน BCG  

สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

(กลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย/ภาพรวม) 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 

ให้มีทักษะท่ีสูงข้ึน 

พัฒนาทักษะบุคลากรให้สูงขึ้น 

 
เป้าหมาย 
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อก. 

1. ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล้านตัน CO2 เทียบเท่า) 
2. ร้อยละจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 76 
4. ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา สามารถลดต้นทนุ ลดของเสีย 
หรือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10  : ร้อยละ 70 

1. ร้อยละของมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเปา้หมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ร้อยละ 5 
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ. 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
( ITA) 85 คะแนนขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ ร้อยละ 85 

 
แนวทาง 

การ
ขับเคลื่อน 

1.ยกระดับขีดความสามารถในการก ากับดูแลและเฝ้าระวังและตรวจวัดค่ามลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
2. ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. พัฒนาเมืองและพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4. เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในธุรกิจอุตสาหกรรม การส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกของโรงงานแบบครบวงจร 
6. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมจัดการด้านความปลอดภัยของธุรกิจอุตสาหกรรม 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและผลิตภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่ (SMEs) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ 
4. เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการใช้ประโยชน์เคร่ืองจักรและสินทรัพย์ 
5. ส่งเสริมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและย่ังยืนใน
พื้นท่ี 
 

1. พัฒนาการบริการและการปฏิบัติงานด้วย
การน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
2. ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของกลไกภาค
ประชาชน สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในการปฏิบัติราชการ 
3. ยกระดับขีดความสามารรถของบุคลากรให้
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กปภ. 
1. ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการบริหารจัดการโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนระบบและ
อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีความเสี่ยง ได้แก่หม้อน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน ภาชนะรับแรงดัน ก๊าซ
อุตสาหกรรม ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น สารเคมี สภวะการท างาน ไฟฟูาและอัคคีภัย 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
4. จัดท าคู่มือหรือสื่อเรียนรู้ทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และปรับปรุงกฎหมายความ
ปลอดภัย 

กวภ. 
การตรวจวัดวิเคราะห์ กรณีการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครืองอุปกรณ์
พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ / ระบบเฝูาระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล / 
การเฝูาระวังคุณภาพอากาศด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 

กทพ. 
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและน าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีพลาสมาในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/SME/เกษตรแปร
รูป/อาหาร-เครื่องด่ืม 
5. จัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม 

 

กอน. 
1. โครงการยกระดับและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
3. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองเชิงนิเวศ 

 

หน่วยงาน 
กรอ. 

กวอ./กทส./กปภ./กวภ. สจก./กทพ./กอน./กร.1–2  
 

ทุกหน่วยงาน 

กร.1-2 
การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต กรณีผลิตพลังงาน
ไฟฟูาจากก๊าซชีวภาพ น าน้ าทิ้งจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มหรือผลิตก๊าซก๊าซชีวภาพ แปรรูปไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

 

กทส. 
1. การพัฒนาส่งเสริมตามแนวทาง BCG (น้ า/อากาศ/ดินและน้ าใต้ดิน/ประสิทธิภาพการผลิต/อุตสาหกรรมสีเขียว 
2. การจัดท านโยบาย/การปูองกันและเฝูาระวัง ตามแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ 
3. การก ากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
5. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

แผนงาน/ 
 

โครงการ/ 
 

กิจกรรม 

กวอ. 
1. การลดและเลิกใช้สาร HCFCs ระยะที่2 
2. การให้สัตยาบันพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี และการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ของประเทศไทย 
ระยะที่ 3 ควบคู่กับการลดการใช้สาร HCFCs ของประเทศไทย ระยะที่ 1 
3. การพัฒนาระบบ MRV การขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก และการด าเนินการติดตามตามแผนปฏิบัติการลด
ก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2564-2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 
4. โครงการกลุ่มด าเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group NACAG) 
5. โครงการ Climate Action Programmer for Chemical Industry (CAPCOI) พ.ศ. 2565-2567 
6. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้าน CC ภาคอุตสาหกรรม และการจัดท ายุทธศาสตร์ด้าน CC ของ อก. 
7. การปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมี (Rotterdam, Stockholm and Minamata 
conventions) รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย และการก ากับดูแลการอนุญาตสารเคมีภายใต้อนุสัญญาฯ 
8. การปรับปรุงกฎหมายวัตถุอันตรายและกฎหมายล าดับรองบรพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง 
9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์/โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
10. การยกระดับบุคลากรเฉพาะ สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และจัดท าคลังข้อสอบบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
11. โครงการพัฒนาการขนส่งวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

สจก. 
1. โครงการเร่งรัดจดทะเบียนเครื่องจักร  
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนภายใต้ พ.ร.บ. การจดทะเบียน
เครื่องจักร พ.ศ. 2514 เพื่อมุ่งสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4. โครงการตรวจสุขภาพเครื่องจักรเพื่อประเมินการตัดสินใจด้านประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 
5. โครงการประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานตลอดอายุการใช้งานโดยแนวคิดการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรที่มีนัยส าคัญด้านพลังงาน 
6. การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

กมร. 
1. การพัฒนาระบบการอนุญาตผู้ตรวจสอบ
เอกชน 
2. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้ยกระดับเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน Good Factory) 
3. การพัฒนาระบบตรวจสอบการด าเนินการ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-Monitoring) 
4. การจัดท าคู่มือการก ากับและยกระดับการ
ประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกที่ 2 
5. การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
6. การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการก ากับดูแลโรงงาน
จ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 
7.การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบหรือ
รับรองของผู้ตรวจสอบเอกชน 
8.3 การพัฒนาระบบการตรวจสอบหรือรับรอง
ของผุ้ตรวจสอบเอกชน 
กทพ. 
1. สร้างความรู้ ความข้าใจด้านกฎหมายและ
วิชาการ 
กทส. 
1. การจัดฝึกอบรม/ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม 
กปภ. 
1. การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ด้านความ
ปลอดภัย 
2. การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัย 

กม. 
1. การแก้ไขกฎหมายที่หน่วยงานอื่นน าเสนอ 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย  
 



8 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 1. บริหารจัดการการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมใหม้ีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนธรุกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลติ การจดัการพลังงาน การจดัการของเสียและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  
3. ส่งเสรมิกลไกการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม     4. การบริหารจัดการการก ากับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    5. พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร 
 

แผนปฏิบัติราชการ 1. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  

2. ก ากับดูแล และสง่เสริมธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 3. ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร 
 

 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
ผลิตและผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่ (SMEs) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพ 
4. เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการใช้ประโยชน์เครื่องจักร
และสินทรัพย์ 
5. ส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในพ้ืนที่ 
6. พัฒนาเมืองและพืน้ที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

1.ยกระดับขีดความสามารถในการก ากับดูแลและเฝูาระวงัและตรวจวัดค่ามลพิษ 
ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนืด้วยกลไก 
การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
2. ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในธุรกิจอุตสาหกรรม การส่งเสริมพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกของโรงงานแบบครบวงจร 
4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมจัดการด้านความปลอดภัยของธุรกิจอุตสาหกรรม 
6. พัฒนาระบบข้อมูลภาคอุตสาหกรรมแบบเปิด และสร้างการเตือนภัยให้เป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 

1. พัฒนาการบริการและการปฏบิัติงานด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยกุต์ใช้ รวมกบัการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
2. ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของกลไกภาคประชาชน สร้างความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการ 
3. ยกระดับขีดความสามารรถของบุคลากรให้มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการในการปฏบิัติงาน รองรับความเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชบั และ 
มีความทันสมมัย 
5. ทบทวน ปรับปุรง และบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบบทความ
เปลี่ยนแปลง 
6. ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนนิการก ากับดูแลโรงงาน และ
พัฒนาระบบในการตรวจสอบการด าเนนิการของท้องถิ่นให้เป็นไปอยา่ง
ถูกต้องและมีมาตรฐาน 

วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

1. ร้อยละของมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเปูาหมายที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า  ร้อยละ 5 
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกจิชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพสามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,000 (ล้านบาท 
3. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 
4. พ้ืนท่ีทีพ่ัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พ้ืนท่ี  
5. จ านวนกระบวนการท างานท่ีมกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้(Digitalization)  
2 กระบวนงาน 
6. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดลงร้อยละ 5 
 

ค่านิยม 

1. ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล้านตัน CO2 เทียบเท่า) 1.16 ล้านตัน 
2. ร้อยละจ านวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 80 
3. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสยอันตรายได้รับการจดัการ 1.3 ล้านตันต่อปี 
4. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและ 
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 76 
5. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดตน้ทุน ลดของเสีย 
หรือลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10 – ร้อยละ 70 
6. จ านวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ก ากับ ดูแลให้มีความปลอดภัยเปน็มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8,000 ราย 

 

อ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 85 คะแนนขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ร้อยละ 80 
3. ระบบการอนุญาตและการก ากับดูแลได้รบการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ 3 ระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ดา้น 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

1. ยกระดบั 
ขีดความสามารถ 
ทางการแขง่ขัน 
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. เพิ่มความสามารถ  
ในการเข้าถงึแหลง่
เงินทนุจากการใช้ 
ประโยชน์เครื่องจักร
และสนิทรพัย ์
2. ยกระดบัขีดความ 
สามารถผูป้ระกอบ 
การยุคใหม ่(SMEs) 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
ค่าใช้จา่ยในการสง่เสริม
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ 
เพิ่มประสทิธิภาพ 
1. โครงการเร่งรดัการจด
ทะเบียนเครื่องจักรของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

1. สถานประกอบการ
SME ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
1,300 เครื่อง 
2. สถานประกอบการ 
SME ที่เข้าร่วมโครงการมี
ประสทิธิภาพการผลติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

5.1147 
 
 
 
 
 

 พัฒนาเมืองและพืน้ที่
เมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ 

2. โครงการพัฒนาและยกระดบั
เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมสูเ่มือง
สิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน 

พื้นที่ทีไ่ด้รบัการพฒันา
และยกระดบัสู่การเปน็
เมืองอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ 39 จงัหวัด  
53 พื้นที ่
 
 
 

9.3580 

   โครงการพฒันาและยกระดบั
เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศสู่
เมืองนา่อยู่คู่อุตสาหกรรมเพื่อ
สร้างงาน สรา้งอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ให้กับสงัคมและชมุชน 

9.3580 
 
 
 
 

  1. โครงการสง่เสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิด 
ชอบต่อสงัคมและชมุชน เพื่อ
เปูาหมายการฟืน้ฟูและยกระดบั
เศรษฐกิจและสงัคม 

7.0000 

  2. โครงการขบัเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการดา้นการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2.3580 
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แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

1. ยกระดับขีดความ 
สามารถทางการ
แข่งขันธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเพ่ือ
การเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน
พ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและ
ผลิตภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

3. โครงการยกระดับสถาน
ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม  
ให้มีศักยภาพในการแข่งข้น 

 
 
 

7.0309 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพืน้ที่
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
ลงทุน 
1. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพ
พื้นที่เขตประกอบการ-
อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS 

 
 
 
จ านวนพื้นที่
อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพรองรับการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
5 จังหวัด 

 
 
 

3.6741 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
ยกระดับสถานรปะกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพใน
การแข่งขัน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ตรวจสอบเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 
 
 
 
มาตรฐานงานก ากับดูแล
และส่งเสริมทีไ่ด้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
สถานประกอบการ 
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  
2 มาตรฐาน 

 
 
 
 

3.3568 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

2. ก ากับดูแล และ 
ส่งเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

1. ส่งเสริมจัดการ
ด้านความปลอดภัย
ของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
2. ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ก ากับดูแลและเฝาู
ระวังและตรวจวัด 
ค่ามลพิษดา้น
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยจาก
โรงงาน 

4. โครงการพัฒนาและใช้
นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. โรงงานที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ประหยัดพลังงานไดไ้ม่
น้อยกว่า 3 KTOE 
2. ร้อยละของจ านวน
สถานประกอบการ 
ที่เข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ได้รบั
การพัฒนาสามารถ 
ลดต้นทนุ ลดของเสีย 
หรือลดผลกระทบ 
ทางสิง่แวดล้อม 
ตามแนวคิด BCG  
ร้อยละ 10  
 เปูาหมายร้อยละ 70 
 

38.0641 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและความปลดภัย 
(Smart Safety) ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
1.1 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และความปลอดภัยเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหาร 

15.8040 
 
 

 
(7.0040) 

 

1.2  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสารเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อปูองกัน
และลดผลกระทบจากอุบัติภัย
ร้ายแรง 

(4.4000) 

1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

(4.4000) 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

2. ก ากับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

1. ส่งเสริมสถาน
ประกอบการเข้าสู่
ระบบอุตสาหกรรม 
สีเขียว 
2. ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ก ากับดูแลและเฝาู
ระวังและตรวจวัด 
ค่ามลพิษดา้น
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนด้วยกลไกการ 
มีส่วนร่วมของสังคม
และชุมชน 
3. เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตราย 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการวัตถุอันตรายและ
สิ่งแวดล้อม 

 22.2601 

2.1  โครงการยกระดับ 
อุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

7.9822 

2.1.1 โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว และสร้างการรับรู้
ของสังคม 

(1.9822) 

2.1.2 โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรม   
สีเขียวในส่วนภูมิภาค (สอจ.) 

(2.0000) 

2.1.3 โครงการตรวจประเมิน
สถานประกอบการที่ขอเทียบ
ระดับหรือเลื่อนระดับสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

(4.0000) 

2.2 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตารมนโยบาย BCG 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมสู่
การลด CO2 

7.4040 

2.2.1 โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้ง
ระบบเฝูาระวังการปนเปื้อนใน
ดินและน้ าใต้ดินแบบอัตโนมัติ 
ด้วยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG (Smart rectaim soil and 
underground water remove 
sensing) 

(1.4040) 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

  2.2.2 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยชีีวภาพ การบริหาร
จัดการน้ าเพื่อลดการใชน้้ าและ
การจัดการมลพิษน้ าของสถาน
ประกอบการ 

 (3.0000) 

2.2.3 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 (3.0000) 

2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ  
ในการบริหารจัดการ      
วัตถุอันตรายสู่ระดับสากล 

 6.8739 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบ
รับรองตนเองของผู้ประกอบ 
การวัตถุอันตราย  
(Self-declaration) 

 (3.8739) 

2.3.2 โครงการจัดท าคลัง
ข้อสอบบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

 (3.0000) 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

  5. โครงการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม 

 15.1178 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม 

 5.1560 

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการกากอุตสาหกรรม
น าไปสู ่Zero Waste to 
Landfill 

 2.6480 

1.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพผุ้ประกอบการจัดการ
ของเสียภาคอุตสาหกรรม 

 2.5080 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
ฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 

 9.9618 

2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วในอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

 9.9618 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง/ด้าน 

(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

3. ยกระดับขีดความ 
สามารถขององค์การ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว 
กระชับ และมีความ
ทันสมัย 

6. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 
(งบลงทุน) 

 20.8681 

1. โครงการการออกเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

 (7.0341) 

2. โครงการบูรณาการข้อมูล
สารเคมีและวัตถุอันตรายเอกา
รบริหารจัดการสารเคมีและ
วัตถุอันตรายแห่งชาต ิ

 (4.8363) 

3. โครงการระบบพัฒนา
แพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง 
ระยะที่ 2 (DIW Digital 
Transformation Phase 2 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กทม. 

 (8.9977) 
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