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คำนำ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายป  (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนการ
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานในระยะ 1 ป เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของ
หนวยงานในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย แผนงาน/โครงการในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหมี    
ขีดความสามารถทางการแขงขัน สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และมีการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน  

ดังนั้น เพื่อใหทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความ
เหมาะสม สอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น
โดยจัดทำเปนแผนหาป สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายระดับ
กระทรวง และแผนปฏิบัติการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สงผลใหภาคการผลิต      
มีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกตใช กอใหเกิดการเพิ่มผลิต
ภาพ มูลคาและมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และแขงขันได     
ในเวทีโลก 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการรายป  (พ.ศ. 2566) จะเปน
ประโยชนตอการขับเคลื่อนและบูรณาการ นโยบายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและ
อยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืน และสามารถใชเปนกรอบแนวทางสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทำงานตอไป 
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แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕66) 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) เพ่ือ
เปนกรอบแนวทางการดำเนินงานขององคการในระยะ 1 ป ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและ
ยุทธศาสตรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมที ่เกี ่ยวของ          
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป      
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 13 เป าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 

Development Goals – SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายระดับกระทรวง และแผนปฏิบัติการดานอื่น ๆ           

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือกอใหเกิดความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันและมุงสูการพัฒนา
อยางยั ่งยืน รวมถึงการวเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การ
วิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตาง ๆ ที ่มีผลตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) เพ่ือผลักดันใหภาคการ
ผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มาประยุกตใชกอใหเกิดการ
เพ่ิมผลิตภาพ มูลคาและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และแขงขันได
ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุนทั้งในดานกฎหมายและกฎระเบียบ การอำนวยความสะดวก         
ในการประกอบธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรม พร อมทั ้งพ ัฒนาและนำเทคโนโลย ีสารสนเทศมาประย ุกต ใช                
การรวมกลุมคลัสเตอร และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จะเอื้อใหเกิดการลงทุน
และลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการที่เปนมิตรตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม อาศัยการกำกับดูแลอยางทั่วถึง การถายทอดองคความรู การพัฒนาองคกรและบุคลากรของ   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเครือขายการมีสวนรวม พรอมทั้งสรางการรับรูความเขาใจของภาคประชาชน
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื ่อนทันตอการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 
 

               2.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(แผนระดับท่ี 1)  
แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

1 



๒ 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

            1) ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม    
                           (๑)  เปาหมาย 
                                1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุน
ตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 
                                  1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
                                   1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   
ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
                                  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่แวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
                          (2) ประเด็นยุทธศาสตร                  

       2.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
       2.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

         2.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ
เปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
การพัฒนาและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝาระวัง และ

เตือนภัยผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอยางเปนระบบตั้งแต   
ตนทางถึงปลายทาง สนับสนุนการกำกับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ โดย
การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และผูท่ีไดรับผลกระทบ 

                      2) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) เปาหมาย 
      1.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

  2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยคุใหม 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
      สงเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรมภายใตระบบนิเวศ
ที ่ เหมาะสม และบูรณาการกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของเพื ่อลดอุปสรรคตอการลงทุน เพื ่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
 
 
 
 

สวนที่ 2  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

                      3)  ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(๑) เปาหมาย 

        1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยา สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

      1.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
      1.3  ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1.4 กระบวนการยตุิธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
                          (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

        2.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส ภาครัฐมีความทันสมัย 

                        2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

       2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค 
สวนมีสวนรวมการพัฒนาประเทศ 

   2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
       2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก     
มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

                   2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

     สวนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันตอการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้ง
จัดทำแผนพัฒนากำลังคนใหตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพ
ราชการ และสรางแรงจูงใจใหคนดีและคนเกงใหสามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในหนวยงาน 
 

 2.2 แผนระดับท่ี 2 
                  ๒.๒.๑  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
                         (1) ประเด็น (หลัก) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางย่ังยืน 
                       (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

                      · เปาหมาย :  สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 

   · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับของประเทศดาน

ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 40 ประเทศแรกของโลก 
     (1.2) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา 
     สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และ
ประมง ตลอดหวงโซคุณคา และกำหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม 
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และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพื่อจำกัดการใช
เทคโนโลยหีรือเครื่องจักรท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดย
สงเสริมทั้งอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน 
รวมทั ้งการขับเคลื ่อนการผลิตและการบริโภคที ่ยั ่งยืนในระดับประเทศ ทั ้งดานการพัฒนาเครือขายท่ี
ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการ
บริโภคอยางยั่งยืน 

 · เปาหมายของแผนยอย : การบริโภคและการผลิตของประเทศ 

มีความยั่งยืนสูงข้ึน 

·  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : ดัชนี

สมรรถนะสิ่งแวดลอม 55 คะแนน 

     (1.3) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา  

      1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กำหนดเปาหมายและแนวทาง 
การลดกาซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดำเนินงาน
ตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช
ผลิตภัณฑ และการจัดการการของเสีย เชน เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ำ ลดการ
เกิดของเสีย เปนตน 

2) มุงเปาสู การลงทุนที ่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนกาบริหารจัดการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง 
ในการสงเสริมและสนับสนุนจูงใจใหภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล กำหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตอง
จัดทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี ่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ         
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• เปาหมายของแผนยอย : การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ 

ไทยลดลง 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : ปริมาณ 

การปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน และขนสงสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช
ผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอยางนอยรอยละ 15 จากกรณีปกต ิ

            (1.4) แผนยอย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา  
  1) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และ
แหลงน้ำทะเล คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใหความสำคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งพิจารณา
สถานการณของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา 
โดยการสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่
เปราะบางและพื้นที่เสี ่ยง เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึง
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุม
มลพิษจากแหลงกำเนิดเปนหลัก การจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการ
รองรับมลพิษของแหลงน้ำ รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย 
     2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมี
แนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตท้ังในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะยาว 
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวมและเชิงพ้ืนท่ี และกำหนดใหมี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะ
พื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ี
ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมารการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือ
พื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง 
เพ่ือใหหนวยงานทองถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ัง
มีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทันเหตุการณ รวมถึงการปองกัน
และลดปญหามลพิษขามแดน 
  3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนด
เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกาก
ของเสียอุตสาหกรรม โดยใหความสำคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจาก
แหลงกำเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับฟนฟู 
สถานที่กำจัดขยะใหดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเปนแหลงกำหนดมลพิษ กำหนดใหมีระบบ
การอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอย สงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ เครื่องใชฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดวาจะเกิดข้ึน
จากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะ      
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จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษ
จากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการ
ขยะของประเทศท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนำเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกำจัด 
และหนวยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื ่อรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 

· เปาหมายของแผนยอย 

       1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลง 
น้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 
  2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย 

       3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

                    1) คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และ
แหลงน้ำใตดินอยูในเกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 90 ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมด
                                  2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน อยูในเกณฑ
มาตรฐานประเทศไทย รอยละ 90 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 

            3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.81 

                          (2) ประเด็น (รอง) ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
                               (2.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
                                    · ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเมืองนาอยู 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลง
โบราณคดี 
                                      · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
                               จัดทำผังพื้นที่อุตสาหกรรม ตามเกณฑมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เมืองท่ีมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (2.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาเมืองชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน 
                                        · แนวทางการพัฒนา  

1) จัดทำฐานขอมูลท่ีใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 
ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยกำหนดใหจังหวัดเปนฐานในการการพัฒนาเชิง
พื้นที่โดยผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผังตาง ๆ อาทิ เมืองนาอยู ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ 
แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยางยั่งยืน เปนตน 
และจัดทำและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญท่ีมีการเชื่อมโยง จัดการและวิเคราะหขอมูลสำหรับเปนฐานขอมูลใน
การจัดทำและสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศจังหวัด และชุมชน 
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  2) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดสวนของพื้นที่ปา พื้นท่ี
เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตาม
ความเหมาะสมของการใชพื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยกำหนดเขตพื้นท่ีสำหรับเปนพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขตพื้นที่ลุมน้ำ 25 ลุมน้ำ เปน
ขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและขอจำกัดในการใชพ้ืนท่ี โดยกำหนดจากความเหมาะสม
ของการใชพื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทำแผนผังความเหมาะสมในการใชพื้นที่ทางภูมินิเวศอยางยั่งยืนของแต
ละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 
                3) จัดใหมีหนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อใหความรู ประสาน 
และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัด ระดับลุมน้ำและระดับประเทศ ฟนฟู
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมีหนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อใหความรู 
ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพื้นที ่ทั ่งในระดับจังหวัด ระดับลุ มน้ำ และ
ระดับประเทศ 
  · เปาหมายของแผนยอย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและไดมาตรฐาน 

· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : จำนวนพื้นที่ท่ี
ไดรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 1 : 18 พื้นที่ใน ๑๕ จังหวัด (ระยอง 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) ระยะท่ี 2 : 11 พ้ืนท่ีใหม ใน 11 จังหวัดเดิม ระยะท่ี 
3 : 20 พื้นที่ใหม ใน 20 จังหวัดใหม เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนารวมกันทุกระดับเพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน และ
เครือขาย ตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน  

(3) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมยุคใหม 

     (3.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   
             • ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอ 

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  
             • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 50 
             (3.2) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน  
              โดยใหความสำคัญกับการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทาง 
การเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตางๆ เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความ
นาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาท่ีสะดวกมากข้ึน รวมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินดวยตนทุนท่ีเหมาะสม  

            · แนวทางการพัฒนา 

     ๑) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึง
แหลงเงินทุนที่เปนนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ อาทิ การระดมทุนโดยไมผานแพลตฟอรมในปจจุบัน ครอบคลุม
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วงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและนาเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พรอมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมและ
กฎหมายที่เอื ้อตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ และบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงาน       
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ  
     ๒) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  
     ๓) พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใช
เปนหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีไทยที่มีความเสถียรและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อชวยใหผูประกอบการที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน  

     ๔) พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบ

การรูจักลูกคาที่สะดวกมากขึ้น โดยใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงินและที่มิใชการเงิน เพื่อเปนขอมูล

บงชี้สถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ ตลาดทุน  

     ๕) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวย

ตนทุนที่เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน 

สงเสริมการใชบริการทางการเงินและระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินที่เปน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทาง

การเงินของทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง  

     ๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน 

และการประกันภัย รวมทั้งสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตางๆ สราง

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนำเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทาง 

การเงิน       

• เปาหมายของแผนยอย : สินเชื่อธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญ
เฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : เพิ่มศักยภาพ

ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมท้ัง

ลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 (๔) ประเด็น (รอง) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(4.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

        1) เปาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของผูใชบริการ 

     2) เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดวย
การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

   · การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

              1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ    
ไมนอยกวารอยละ 90 
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               2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลำดับขององคการ
สหประชาชาต ิอยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 5๐ อันดับแรก 

(4.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 

· แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน ผูประกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ
รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออก
ใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความ
รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการ
ออกแบบที่เปนสากล เพื ่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล        
เกิดประโยชนสูงสุด 
        3) ปร ับว ิธ ีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจท่ี
กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการท่ีใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาบริการภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานดวยมือ เปนการทำงาน
ระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกร
เดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและ
ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ ผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการ
ดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปน
ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สัดสวน
ความสำเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล รอยละ 100 

  (4.3) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

    · แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง 
เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัต ิงานอยางมีประสิทธ ิภาพ มีความคุ มคา เทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง 
โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลขนาดไหญมาใชในการพัฒนานโยบาย 
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการ
ทำงานและขอมูลระหวางองคกร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
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         2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปด
ภาครัฐใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปนและใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนำองค
ความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ 
         3) ปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการจ ัดโครงสร างองคการและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอ
บริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑ
มาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเอง
อยางเหมาะสมตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปน
เครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อมุงไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปนสำนักงานใหม ใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญเพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามา
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน 

  · เปาหมายของแผนยอย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา 

มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

  · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สัดสวน 

ของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

(๔.4) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

       · แนวทางการพัฒนา 

              1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบาย
กำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกำลังคนภาครัฐมี
ความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุน
คลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ันตอนควบคูกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรมใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโอนยาย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว 
             2) เสร ิมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคล        
ในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร    
ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงาน
ในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสราง
ความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสราง
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กลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโอนยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัว เพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครฐัทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูป
ตาง ๆ อาทิ การจางงานที ่มีล ักษณะชั ่วคราวใหเปนเครื ่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยาง               
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐานเหมาะสม
สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาคาตอบแทน และสิทธิประโยชนของ
บุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการ
จางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ระหวางบุคลากรของรัฐ 
          3) พ ัฒนาบ ุคลากรภาคร ัฐท ุกประเภทให ม ีคว ามรู
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดาน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื ่อใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปน
มืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืน
ไดอยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำที่ถูกตอง คำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง
บุคลากรภาครัฐที่กลายืนหยัดในการกระที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับ
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพ
เศรษฐกิจ ส ังคม และวัฒนธรรม ทั ้งระดับทองถิ ่น ระดับประเทศ ระดับภูม ิภาค และระดับโลก                    
มีความสามารถในการนำหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม 
เปนท้ังผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตอง
ไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมี
สมรรถนะที่จำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาขน 

          · เปาหมายของแผนยอย : บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

   · การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

        1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
     2) สัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ ๓๐ 
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๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 เปาหมายการพัฒนาของ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 เพ่ือ
กำหนดแผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหมุดหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามามารถแขงขันได 
  เปาหมาย ตัวข้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
  เปาหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย
ตอการเติบโตและแขงขันได 
           ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ (1) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบียน
กับสำนักงานประกันสังคมตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒0 
ภายในป ๒๕๗๐ (๒) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตอจำนวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังหมด เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๕ ภายในป ๒๕๗๐ (๓) สัดสวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนนิติบุคคลตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ ๓๕ ภายในป ๒๕๗๐ และ (๔) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่จดทะเบียน
พาณิชยขยายตัวไมต่ำกวารอยละ.....ตอป (อยูระหวางรอขอมูล) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุน ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 
๑๒ ตอป สดัสวนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขาถึงสินเชื่อตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ.....ภายในป ๒๕๗๐ (อยูระหวางรอขอมูล) และสัดสวนปริมาณสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอปริมาณสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ.....ภายในป ๒๕๗๐ (อยูระหวาง
พัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึง
สินเชื่อไมนอยกวา ... ราย ตอป และปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมไดรับ ไมนอย
กวา... ลานบาท ตอป (อยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 
  ตัวข้ีวัดท่ี ๑.๔ สัดสวนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีหนี้เสีย 
(หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและหนี้ที่ยังคางชำระ) ตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีหนี้รวม 
ลดลงไมนอยกวารอยละ... ตอป และสัดสวนปริมาณหนี้เสียตอปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลง ไมนอยกวา
รอยละ....ตอป (อยูระหวางการพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 

  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ Competition Index (อยูระหวางการพัฒนาขอมูล)  
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีรัฐบาล
และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชไดอยางเรียลไทมและท่ัวถึง 
  เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนิน
ธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเขาสูการแขงขันใหม 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน เปนรอยละ ๔0 ของผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศ และสัดสวนมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอการสงออกรวมของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน เปนรอยละ ๒0 ภายในป ๒๕๗๐ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ ... ตอป (อยูระหวางการพัฒนาขอมูล) 
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  ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ สัดสวนมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑0 จากปฐาน 
(ป ๒๕๖๕) 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนผูสงออกรายใหม
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑0,000 รายตอป ภายในป ๒๕๗๐ 
  ชี้วัดที่ ๒.๕ สวนแบงตลาดภายในประทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25 ภายในป ๒๕๗๐ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ มูลคาการจัดซื้อจัดจางจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๕ ตอป 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒.๗ มูลคาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๑๐ ตอป 
 เปาหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการ
สงเสริมอยางมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึง
มาตรการ/โครงการของภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไมนอยกวา..... ราย
ตอป (รอขอมูล) 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนสตารทอัพที่ไดรับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการ
รวมลงทุนระดับโลกและจำนวนสตารทอัพที่สามารถเขารวมในโปรแกรมบมเพาะในระดับโลก มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา..... รายตอป (รอขอมูล) 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จำนวนสตารทอัพ ซีรีย ซี เพ่ิมข้ึนเปน 20 ราย ภายในป 2570 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.4 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 25 ตอป 
  หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน
  เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
      เปาหมายที ่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รายไดเฉลี่ยตอประชากรในทุกภาคเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัดท่ี 1.2 มูลคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึนตามเปาหมาย
ในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกมีมูลคาการลงทุน 500,000 ลานบาท พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตมีมูลคาการลงทุน 
100,000 ลานบาท และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลคา 10,000 ลานบาท 
    เปาหมายท่ี 2 ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาคลดลง 
     ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 สัมประสิทธิ ์ความไมเสมอภาคในการกระจายรายได       
ของภาคต่ำกวาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคของประเทศ 
     ตัวชี้วัดท่ี 2.2 สัดสวนผูมีงานทำในแตละภาคเพ่ิมสูงข้ึนกวาสัดสวนผูมีงานทำ
ของภาคในป 2563 ยกเวนกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนผูมีงานทำไมเกินรอยละ 13 ของจำนวนผูมีงานทำท้ังหมด 
    เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางยั่งยืน มีความพรอมในการ
รับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง 
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     ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจำนวนรวมทั้งสิ ้นไมต่ำกวา 105 พื้นท่ี   
ภายในป 2570 
     ตัวชี้วัดท่ี 3.2 เมืองนาอยูอยางยั่งยืนมีจำนวนมากข้ึน 
    หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
   เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
     เปาหมายที่ 1 การเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยาง  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรางการใชทรัพยากรทุกข้ันตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสรางมูลคาและรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัดท่ี 1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดวยเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึน สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดไมนอยกวารอยละ 1 ในป 2570 
     ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไมนอยกวา        
รอยละ 25 ในป 2570 
     ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑเปาหมาย 
(พลาสติก วัสดุกอสราง เกษตรอาหาร) เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 ในป 2570 
    เปาหมายที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น ติดอันดับ 1   
ใน 4 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีคะแนนไมนอยกวา 55 คะแนน ในป 2570 
     ตัวชี้วัดท่ี 2.2 พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน โดยเปนปาไมธรรมชาติ รอยละ 33 และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือการใชประโยชน รอยละ 12 ของพ้ืนท่ีประเทศภายในป 2570 
    เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ำและยั่งยืน เพื่อการปลอยกาซเรือน
กระจกและมลพิษลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     ตัวชี ้ว ัดที ่ 3.1 สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 24 ภายในป 2570 
     ตัวชี้วัดท่ี 3.2 การนำขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราการนำ
ขยะกลับมาใชใหมของประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใชใหมได ภายในป 2570 
     ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ปริมาณขยะตอหัวในป 2570 ลดลงจากป 2560 รอยละ 10  
   หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
   เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
   เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 
     ตัวช ี ้ว ัดที ่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบร ิการของภาครัฐ           
ไมนอยกวารอยละ 90 
   เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐ
ออนไลน ไมต่ำกวาอันดับท่ี 40 ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 
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๒.๒.๓  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 
 1. นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 9 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติ
ราชการมีความสอดคลองดานการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและ
มลพิษอยางยั่งยืน ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงเนนการลดความสูญเสียและ
ความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย 
  1.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจาก         
สาธารณภัยท่ีสำคัญ ไดแก (1) อุทกภัย (2) ภัยแลง (3) ไฟปา (4) หมอกควัน (5) อุบัติภัย 
 1.4 ตัวชี ้ว ัด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที ่เก ิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอ        
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

  1.5 กลยุทธ 
        กลยุทธท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย/ 

             กลยุทธยอยที่ 1.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงเดิมจากสาธารณภัย
และปองกันความเสี่ยงใหม 

                          กลยุทธที ่ 2 การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใช
นวัตกรรมดานสาธารณภัย 
            กลยุทธยอยที ่ 2.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  2. นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ 
และบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 
  2.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที ่แผนปฏิบัติ
ราชการมีความสอดคลองดานการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุก
ระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ 
  2.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมสำหรับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
  2.4 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมพรอมของ      
หนวยงานที่เกี ่ยวของเพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ภายใตประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  2.5 กลยุทธ 
        กลยุทธที่ 1 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กลไก และแผน/     
คูมือ/แนวปฏิบัติ ใหเอ้ือตอการเตรียมพรอมรองรับภัยคุกคาม และบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 
            กลยุทธยอยที่ 1.3 การจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน คูมือแนวทาง
หรือแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและการบริหารวิกฤตการณระดับชาติโดยใชเปนแนวทางหรือแนว
ปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
นำไปจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน แนวทาง หรือแนวปฏิบัติใหสอดคลองกันในทุกระดับ เพื่อสามารถ
รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแตกอนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไดตอไป 
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 2.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ  
          2.3.1 แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  ๒.๓.2 แผนปฏิบัติการลดกาซเรือนกระจกของประเทศป พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓  
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑรวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  2.3.3 แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  ๒.๓.4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สวนที่ ๓ ความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แหงสหประชาชาติ  

  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs  

1.1 เปาหมายท่ี (Goal) 

เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดี

สำหรับทุกคนในทุกชวงวัย 

เปาหมายยอย (Target) 

๓.๙ ลดจำนวนการตาย และการเจ็บปวยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ 

และการปนเปอนทางอากาศ น้ำ และดิน ใหลดลงอยางมาก ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ 

1.2 เปาหมายท่ี (Goal) 

เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 

สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายยอย (Target) 

      ๙.๔ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการใชเทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแตละประเทศ ภายในป 

พ.ศ. ๒๕๗๓  
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สวนที่ 4  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

4.๑  ภาพรวม 

 4.1.1 วิสัยทัศน 
ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืนดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
 

4.1.2 พันธกิจ 
     1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีการประกอบการที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ  
   2. สงเสริม สนับสนุน ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีการประกอบกิจการดานการ

บริหารจัดการการผลิต การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

 3. สงเสริมกลไกการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม 
 4. การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และติดตามผลการถายโอนภารกิจตาม

กฎหมายโรงงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 5. พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร 

๔.1.๓ วัตถุประสงค 
 1. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทยอย (จ.1/จ.2/จ.3)          
ที่กำหนดใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ ในระยะ 5 ป    
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหความรู ความเขาใจ ในการเชื่อมโยง สอดคลอง 
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 13 และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ/โครงการท่ีมีความสอดคลอง
ในแผนระดับตาง ๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวของ ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงาน
สนับสนุน ใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตอแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570) 
และเปนขอมูลประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 4. เพื่อเปนคูมือประกอบการนำเขาขอมูลการรายงาน การติดตามประเมินผล   
ท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคลอง โดยผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

4.1.4 เปาหมายและตัวช้ีวัดรวม 
 ๑) เปาหมาย      

  1. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการประกอบการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  2. ธุรกิจอุตสาหกรรมอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางยั่งยืน 
  3. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
 ๒) ตัวชี้วัด 

  1. คาสิ ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมที ่เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด (ดิน น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม เสียง) 
   2. ปริมาณการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม 
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   3. มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช  

 4.๒ แผนยอยภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เรื่อง 
ประกอบดวย 

    4.๒.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องกำกับดูแล และสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมดวยแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว  

 1) เปาหมาย  
 1. ธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรมไดร ับการกำก ับ ด ูแลการประกอบการดาน

สิ่งแวดลอม ตรวจวัดมลพิษ และความปลอดภัย  
 2. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว  

3. ของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมไดร ับการจัดการและนำ
กลับมาใชประโยชนอยางถูกตอง  

4. สารเคมี และวัตถุอันตรายไดรับการจัดการถูกตอง 
๒) คาเปาหมายตัวชี้วัด 

 
ต ัว ช ี้ว ัด  หนวยนับ ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 

  1. โรงงานท่ีเขารวมโครงการ สามารถประหยัดพลังงานได ไมนอยกวา   KTOE 2 KTOE  
(ป 2563) 

3 

  2. รอยละจำนวนสถานประกอบการท่ีเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียว  รอยละ - 80 

  3. สถานประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาสามารถลดตนทุน ลดของเสีย หรือ
ลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตามแนวคิด BCG  ไมนอยกวารอยละ 70 

รอยละ - 70 

  4. โรงงานท่ีเขารวมโครงการมีความพรอมในการระงับเหตุหรือมีศกัยภาพใน
การจัดการความปลอดภยัเพ่ือปองกันอุบัติภัยรายแรงในโรงงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ - 90 

  5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการ  
 

ลานตัน 1.35 
(ป 2563) 

1.3 

  6. รอยละของปรมิาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรบัการ
จัดการและนำกลับมาใชประโยชน  

รอยละ - 76 

  7. ฐานขอมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไมใชแลวในอุตสาหกรรมเปาหมาย ประเภท
อุตสาหกรรม 

- 3 

3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ยกระดับขีดความสามารถในการกำกับดูแลและเฝาระวังและตรวจวัดคา

มลพิษดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนดวยกลไกการมีสวนรวมของสังคม
และชุมชน  

 2. สงเสริมสถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียว  
 3. เพิ่มศักยภาพการใชพลังงานในธุรกิจอุตสาหกรรม การสงเสริมพลังงาน

ทดแทนและ พลังงานทางเลือกของโรงงาน  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

อยางถูกตอง และ สงเสริมการนำกลับมาใชประโยชนแบบครบวงจร  
 5. เสริมสรางระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมีประสิทธิภาพ  



๑๙ 
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 6. สงเสริมจัดการดานความปลอดภัยของธุรกิจอุตสาหกรรม  
 7. พัฒนาระบบขอมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเปด และสรางการเตือน

ภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) โครงการ/การดำเนินงาน 
  1. โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
  (1) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานและความปลอดภัย
เพ่ือสรางความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 (2) โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัย
สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัยรายแรง 
 (3) โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  2. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
              (1) โครงการพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว และสรางการ
รับรูของสังคม  

 (2) โครงการพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสเีขียวในสวนภูมิภาค  
 (3) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือ

เลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
 3. โ ค ร ง ก า ร ข ั บ เ คล ื ่ อ น เ ศ ร ษฐ ก ิ จ ต า มน โ ยบ าย  BCG ส ำห รั บ
ภาคอุตสาหกรรมสูการลด CO2 
 (1) โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝาระวังการปนเปอนในดินและน้ำใตดิน
แบบอัตโนมัติดวยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Smart reclaim soil and underground water remote sensing) 
  (2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำเพ่ือลดการใชน้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ 
 (3) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ดวยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 4. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายสูระดับสากล  
 (1) โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผูประกอบการวัตถุอันตราย 

(self – declaration) 
 (2) โครงการจัดทำคลังขอสอบบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ

ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 5. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
 (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู 

Zero Waste to Landfill 
 (2) โครงการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการจัดการของเสีย

ภาคอุตสาหกรรม 
 (3) โครงการจัดทำฐานขอมูลของสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไมใชแลวใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย 
 



๒๐ 
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 4.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันธุรกิจ
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
              ๑) เปาหมาย   
                  1) ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

   2) ธุรกิจอุตสาหกรรมเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมมากข้ึน  
   3) ขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม 

                ๒) คาเปาหมายตัวชี้วัด 
 

ต ัว ช ี้ว ัด  หนวยนับ ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 

1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

เครื่อง 2,000 

(ป 2563) 

1,300 

2. สถานประกอบการเอสเอ็มอี มปีระสิทธิภาพการผลติเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ 80 

(ป 2563) 

80 

  3. พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  จังหวัด 3 

(ป 2563) 

5 

  4. มาตรฐานงานกำกับและสงเสริมท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสถาน
ประกอบการใหมีศักยภาพสูงข้ัน ไมนอยกวา 

มาตรฐาน 3 

(ป 2563) 

2 

  5. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 

จังหวัด/
พ้ืนท่ี 

15/18 

(ป 2563) 

39/53 

  6. ขอรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยลดลง 
 

รอยละ 5 

(ป 2563) 

5 

  7. จำนวนผูประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการ

สงเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลใหมีความปลอดภัย เปนมติรตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ราย 8,000 

(ป 2563) 

8,000 

  
 3) แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการ
ผลิตและผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม  

 2) ยกระดับขีดความสามารถผูประกอบการยุคใหม (SMEs)  
 3) พัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 4) สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ  

 5) เพิ่มความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนจากการใชประโยชนเครื่องจักร
และสินทรัพย 
 6) สงเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางสมดุล
และยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

 4) โครงการ/การดำเนินงาน 
       1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
  (1) โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 



๒๑ 
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  2. โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
   2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูเมืองนาอยู   
คูอุตสาหกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหกับสังคมและชุมชน 
         (1) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและชุมชน เพ่ือเปาหมายการฟนฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) 
         (2) โครงการขับเคล ื ่อนแผนปฏิบ ัต ิการด านการพัฒนาเม ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570) และพัฒนาฐานระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 
53 พ้ืนท่ี 
       3. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน  
 (1) โครงการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนดวยระบบ GIS 
 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 4.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องยกระดับขีดความสามารถขององคการ 
    ๑) เปาหมาย   

   1. อำนวยความสะดวกในการใหบรกิารแกผูรับบริการ  
 2.  มีการปฏิบัติราชการท่ีสรางการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได  

 3. องคกรและบุคลากรมีศักยภาพ  
 4. ทองถ่ินสามารถดำเนินการกำกับดูแลโรงงานได 

 ๒) คาเปาหมายตัวชี้วัด 
 

ต ัว ช ี้ว ัด  หนวยนับ ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 

  1. ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลไดรบัการพัฒนาเพ่ือสนับสนุน  

การใหบริการภาครัฐ  

ระบบ 4 
(ป 2563) 

3 

  2. กระบวนการทำงานท่ีมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช (Digitalization) กระบวน 

งาน 

- 2 

  3. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ (ITA) 

รอยละ 85 

(ป 2563) 

85 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการ รอยละ 85 

(ป 2563) 

85 

      
   3) แนวทางการพัฒนา 
          1. พัฒนาการบริการและการปฏิบัติงานดวยการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัล      
มาประยุกตใชรวมกับการจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
          2. สงเสริมกลไกการมีสวนรวมของกลไกภาคประชาชน สรางความโปรงใส
และตรวจสอบไดในการปฏิบัติราชการ  
          3. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรใหมีศักยภาพตอบสนองความ
ตองการในการปฏิบตัิงาน รองรับความเปลี่ยนแปลง  



๒๒ 
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          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ และมี
ความทันสมัย  
          5. ทบทวน ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลง  
          6. ถายโอนภารกิจใหทองถิ ่นเปนผูดำเนินการกำกับดูแลโรงงาน และ
พัฒนาระบบในการตรวจสอบการดำเนินการของทองถ่ินใหเปนไปอยางถูกตองและมีมาตรฐาน 

 4) โครงการ/การดำเนินงาน 
        1. โครงการบริหารจัดการขอมูลภาคอุตสาหกรรม 
     (1) โครงการการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
   (2) โครงการบูรณาการขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการบริหาร
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ 
                              (3) โครงการระบบพัฒนาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลางระยะที่ 2 (DIW 
Digital Transformation Phase 2) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

 4.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4.3.1 ประมาณการรายไดของสวนราชการ  

       หนวยงานในสังกัด แหงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ลานบาท) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. ค า ข า ย ท ร ัพ ย ส ิน อ ื่น  0.6300 

2. คาธรรมเนียมโรงงาน 9.4240 

3. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 27.5920 

4.คาเชาอสังหาริมทรัพย 53.2970 

5. คาปรับเปรียบเทียบคดี 3.6000 

6. คาปรับอ่ืน 0.9980 

7. เงินเหลือจายปเกาสงคืน 0.1540 

8. ดอกเบี้ย 0.0110 

9. ร า ย ไ ด เบ ็ด เต ล ็ด อ ื่น  1.1590 

รวมท้ังส้ิน 96.8650 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ 

แผนดิน 

รายได 

หนวยงาน 

เงินกู   อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ  

1. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    รวม 21.5036 
     

   แผนงานยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมท่ีเขมแข็ง แขงขันได 

      

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  5.1147     

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยู

อัจฉริยะ 

      

   โครงการพัฒนาและยกระดับเมอืงอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง

สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 9.3580     

 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนสราง 

ความสามารถในการแขงขัน 

      

 โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

 7.0309     

           4.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 94.5536 ลานบาท 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ 

แผนดิน 

รายได 

หนวยงาน 

เงินกู     อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ  

2. เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวย
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

    รวม 52.1819 
     

 แผนงานยทุธศาสตรจัดการผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ 

      

 โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษ 

ภาคอุตสาหกรรม 

 38.0641     

 แผนงานยทุธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม       

 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  14.1178     

3 . เ ร ื่อ ง ยกระดับขีด
ความสามารถขององคการ 
 

รวม 20.4681      

   แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
      

    โครงการบริหารจัดการขอมลูภาคอุตสาหกรรม  20.4681     

รวมทั้งสิ้น                               94.5536      
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 

(KPI Template) 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

1 . เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยางยั่งยืน  
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ำ 
 

โรงงานท่ีเขารวมโครงการ 

สามารถประหยัดพลังงานได 

ไมนอยกวา : 3 KTOE 

2 KTOE (ป 2563)  

คำอธิบาย : โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีมีการใชงานระบบทำความเย็นท่ีใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็นและ/หรือหมอน้ำ 

 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

   โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานและความปลอดภัยเพ่ือสรางความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กปภ.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

1 . เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยางยั่งยืน  
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ำ 
 

รอยละจำนวนสถานประกอบ 

การท่ีเขาสูระบบอุตสาหกรรม

สีเขียว : รอยละ 80 

 -  

คำอธิบาย : 1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เปนการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรมท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ               
การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหมในกระบวนการผลิต การปองกันปญหาโดยการใชเทคโนโลยีสะอาด รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนของเสียท่ีเปนวัตถุใชกับโรงงานอ่ืน ๆ ไดแก การลดของเสีย การใชซ้ำและการนำวัสดุเหลือใชของเสียกลับมาใช
ประโยชน 
2) สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจำนวนสถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว          
ซ่ึงผานการประเมินตามเกณฑและไดรับรอง GI 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจาก 
1) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
2) ระบบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวผานระบบออนไลน 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กทส.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

1 . เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยางยั่งยืน  
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ำ 

รอยละ 70 ของสถาน

ประกอบการท่ีไดรับการ

พัฒนาสามารถลดตนทุน     

ลดของเสีย หรือลดผลกระทบ

ทางดานสิ่งแวดลอมตาม

แนวคิด BCG : รอยละ 10 

 -  

คำอธิบาย : สถานประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาสามารถลดตนทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตามแนวคิด BCG  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจาก 
1. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสูการลด CO2

 

2. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กทส./กกอ.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

1 . เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยางยั่งยืน  
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ำ 

1.ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ี
เปนของเสียอันตรายไดรับการ
จัดการ 1.30 ลานตัน 
2.ขอมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ท่ีไมใชแลวในอุตสาหกรรม
เปาหมาย 3 ประเภท 
3.รอยละของปริมาณกาก
อุตสาหกรรมท่ีเปนของเสีย
อันตรายไดรับการจัดการและ
นำกลับมาใชประโยชน     
รอยละ 76 
 

-  

คำอธิบาย : กากอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียท่ีไดรับการบำบัดทำลายฤทธิ์ ท้ิง กำจัด จำหนายจายแจก 
แลกเปลี่ยนหรือนำกลับไปใชใหมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการกักเก็บไวเพ่ือทำการดังกลาว 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กกอ.กรอ. 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

1 . เร ื่อ ง ก ำ ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ ส ง เส ร ิม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยางยั่งยืน  
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ำ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยจากการ ประกอบ 
การอุตสาหกรรมไดรับการ
จัดการภายในกำหนด       
รอยละ 98 
 

-  

คำอธิบาย : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ใหอยูรวมกับชุมชน 
ไดอยางยั่งยืน 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากระบบรายงานการรองเรยีน 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สล.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

2. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ   
ท่ีนาอยู  

จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ 
พัฒนาและยกระดับสูการเปน 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระยะท่ี 1 : 18 พ้ืนท่ี ใน 15 
จังหวัดเดิม ระดับท่ี 5 
ระยะท่ี 2 : 11 พ้ืนท่ีใหม      
ใน 11 จังหวัดเดิม ระดับท่ี 3 
ระยะท่ี 3 : 20 พ้ืนท่ีใหม ใน 
20 จังหวัด ใหม ระดับท่ี 1  

-  

คำอธิบาย : 1) การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมท่ีมีความสมดุลอยางยั่งยืน  
2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เนนการพัฒนาเมืองใหมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจควบคู 
ไปกับการอนุรักษและสงเสริมควายั่งยืนทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีอุตสาหกรรมเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน 5 มิติ คือ  
- มิติดานกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
- มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคูกับเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน  
- มิติดานสิ่งแวดลอม ไดแก การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม 
- มิติดานสังคม ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันของพนักงาน และชุมชน  
- มิติดานการบริหารจัดการได แก การบริหารดวยหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล  
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

คำอธิบาย : 3) ขอมูลพ้ืนฐาน 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และพัฒนาฐานระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พ้ืนท่ี จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูเมือง
นาอยูคูอุตสาหกรรม เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับสังคมและชุมชน เพ่ือใหโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันความไววางใจใหกับชุมชน ทำใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี  
ระยะท่ี 1 : 18 พ้ืนท่ี ใน 15 จงัหวัดเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี 
               พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสมีา ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา) 
ระยะท่ี 2 : 11 พ้ืนท่ีใหม ใน 11 จังหวัดเดิม (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
               สระบุรี นครราชสีมา และราชบุรี) และ 4 จังหวัด SEZ (จังหวัดมุกดาหาร สระแกว ตาก และตราด)  
ระยะท่ี 3 : 20 พ้ืนท่ีใหม ใน 20 จังหวัด ใหม (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค ลพบุรี 
              ชัยภูมิ บุรีรัมย อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต) 
ระดับท่ี 1 การมีสวนรวม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา  
ระดับท่ี 2 การยกระดับ (Enhancement) :ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม / ความปลอดภัยท้ังภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  
ระดับท่ี 3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (Resource efficiency) :การประยุกตใชเทคโนโลยี เครื่องมือในการจัดการ เพ่ือใหเกิดประโยชน 
             สูงสุด ท้ังกับโรงงานและชุมชน  
ระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เชน การแลกเปลี่ยนของเสียระหวางโรงงาน เปนตน  
ระดับท่ี 5 เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กอน.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหต 

2. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม 
แผนฯ 13 : หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามามารถแขงขันได 
 

1. สถานประกอบการ SME 
ท่ีไดรับการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 1,300 เครื่อง 
2. สถานประกอบการ SME 
ท่ีเขารวมโครงการมีประสิทธิ 
ภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน ไมนอย
กวา รอยละ 80 
3. โรงงานท่ีเขารวมโครงการ
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ เฉลี่ยไมนอยกวา 
รอยละ 10 
 

2,000 เครื่อง 
(ป 2563) 

 

คำอธิบาย : สถานประกอบการ SMEs ท่ัวประเทศ ท่ีเขารวมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
   โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สจก.กรอ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

2. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  
แผนแมบทฯ :  - 
แผนฯ 13 : -   
 

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพรองรับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 5 จังหวัด 

3 จังหวัด 
(ป 2563) 

 

คำอธิบาย : พ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตรของประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลในมิติตาง ๆ (มิติดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม สังคม  
การเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย) 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
- โครงการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยระบบ GIS 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กทพ.กรอ. 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

2. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : - 
แผนฯ 13 : - 

มาตรฐานงานกำกับและ
สงเสริมท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับสถานประกอบการ
ใหมีศักยภาพสูงข้ัน           
ไมนอยกวา 2 มาตรฐาน 

3 มาตรฐาน 
(ป 2563) 

 

คำอธิบาย : พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับผูตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E learning) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กมร.กรอ. 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

2. เรื่องยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : - 
แผนฯ 13 : - 

ขอรองเรียนเก่ียวกับ 
สิ่งแวดลอมและความ 
ปลอดภัยลดลง รอยละ 5 
 

 -  

คำอธิบาย : เปนการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ใหอยูรวมกับชุมชน 
ไดอยางยั่งยืน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากระบบรายงานการรองเรียน 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สล.กรอ.  
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

3. ยกระดับขีดความสามารถ

ขององคการ 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : 20 การบริการประชาชนและประสทิธิภาพ
ภาครัฐ 
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย        มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
 

กระบวนการทำงานท่ีมีการนำ 
เทคโนโลยีมาประยุกตใช  
(Digitalization) จำนวน 2  
กระบวนงาน 

 -  

คำอธิบาย : พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการใหบริการภาครัฐและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแก
ผูประกอบการ และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากโครงการบริหารจัดการขอมูลภาคอุตสาหกรรม 
   ระบบพัฒนาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลาง ระยะท่ี 2  (DIW Digital Transformation Phase 2) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศส.กรอ.  
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหต 

3. ยกระดับขีด
ความสามารถขององคการ 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน  
แผนแมบทฯ : 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
แผนฯ 13 : หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย        มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
  

ระบบการอนุญาตและการ
กำกับดูแลท่ีไดรับการพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ 
ภาครัฐ จำนวน 3 ระบบ 

2 ระบบ 
(ป 2563) 

 

คำอธิบาย : พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการใหบริการภาครัฐและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแก
ผูประกอบการ และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการ 
1. ระบบพัฒนาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลาง ระยะท่ี 2 (DIW Digital Transformation Phase 2)  
2. ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic Document) 
3. ระบบบูรณาการขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศส.กรอ. 
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ภาคผนวก ข. 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/คาใชจาย/โครงการ  
วงเงิน

งบบประมาณ 
หนวยงาน 

 
  รวมทั้งสิ้น (งบรายจายอ่ืน) 73,685,500    

  ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 22,103,600    

  แผนงานยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

ท่ีเขมแข็ง แขงขันได  

5,114,700   
 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 5,114,700 สจก.   

  กิจกรรม : ปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ      

  1.1 คาใชจายในการสงเสริมปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

5,114,700   
 

  1.1.1 โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

5,114,700  
 

 

  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 9,358,000    

2 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมสูเมืองส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน  

9,358,000 กอน. 
 

  กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ      

  2.1 คาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

สูเมืองนาอยูคูอุตสาหกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และเพ่ิมรายได

ใหกับสังคมและชุมชน 

9,358,000   
 

  2.1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูเมือง

นาอยูคูอุตสาหกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหกับ

สังคมและชุมชน (โครงการสำคัญลำดับท่ี 177)  

9,358,000 
 

 

  2.1.1.1 โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและชุมชน เพ่ือเปาหมายการฟนฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

(CSR-DIW to Covid-19 Relief) 

7,000,000 
 

 

  2.1.1.2 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570) และพัฒนาฐานระบบเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พ้ืนท่ี 

2,358,000 
 

 

 

40 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  
 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/คาใชจาย/โครงการ  
วงเงิน

งบบประมาณ 

 

3 โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 7,030,900 
 

  กิจกรรม 1 : พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน   

  3.1 คาใชจายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 3,674,100 
 

  3.1.1 โครงการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ดวยระบบ GIS 

3,674,100 
 

  กิจกรรม 2 : สงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมี

ศักยภาพในการแขงขัน 

  
 

  3.2 คาใชจายในการสงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

3,356,800 
 

  3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 

3,356,800 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

52,181,900 
 

  แผนงานยุทธศาสตรจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ 

38,064,100 
 

4 โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 38,064,100 
 

  กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม   
 

  4.1 คาใชจายในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและ

ความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 

15,804,000 
 

  4.1.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานและความปลอดภัยเพ่ือ

สรางความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

7,004,000  

  4.1.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมี

ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัยรายแรง 

4,400,000  

  4.1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 

4,400,000  
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  
 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/คาใชจาย/โครงการ  
วงเงิน

งบบประมาณ 

 

 
 4.2 คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและส่ิงแวดลอม 22,260,100   

  4.2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 7,982,200 
 

 

  4.2.1.1 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว และสราง

การรับรูของสังคม 

1,982,200  
 

  4.2.1.2 โครงการพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวในสวน

ภูมิภาค (สอจ.)  

2,000,000  
 

  4.2.1.3 โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือ

เลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว  

4,000,000  
 

  4.2.2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับ

ภาคอุตสาหกรรมสูการลด CO2 

7,404,000 
 

 

  4.2.2.1  โครงการศึกษาเพ่ือจัดตั้งระบบเฝาระวังการปนเปอนในดินและน้ำ

ใตดินแบบอัตโนมัติดวยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Smart reclaim 

soil and underground water remote sensing) 

1,404,000  

 

  4.2.2.2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี ชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำเพ่ือลดการใชน้ำและการจัดการ

มลพิษน้ำของสถานประกอบการ 

      

3,000,000  

 
 

  4.2.2.3 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ดวยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

3,000,000  
 

  4.2.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายสูระดับ

สากล 

6,873,900 
 

 

  4.2.3.1 โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผูประกอบการวัตถุ

อันตราย (self – declaration) 

3,873,900  
 

  4.2.3.2 โครงการจัดทำคลังขอสอบบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ

ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

3,000,000  
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แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  
 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/คาใชจาย/โครงการ  
วงเงิน

งบบประมาณ 

 

5 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 14,117,800 
 

  กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม   
 

  5.1 คาใชจายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 5,156,000  

  5.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู Zero 

Waste to Landfill 

2,648,000  

  5.1.2 โครงการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการจัดการของเสีย

ภาคอุตสาหกรรม 

2,508,000  

  5.2 คาใชจายในการจัดทำฐานขอมูลของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

8,961,800  

  5.2.1 โครงการจัดทำฐานขอมูลของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย (โครงการสำคัญลำดับท่ี 345) 

8,961,800  

  รวมทั้งสิ้น (งบลงทุน) 20,868,100 
 

  ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 20,868,100 
 

  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

20,868,100 
 

6 โครงการบริหารจัดการขอมูลภาคอุตสาหกรรม 20,868,100 
 

  กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล   
 

  1. โครงการการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของ                    

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

7,034,100  

  2. โครงการบูรณาการขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือการบริหารจัดการ

สารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ 

4,836,300  

  3. โครงการระบบพัฒนาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลางระยะท่ี 2  

(DIW Digital Transformation Phase 2) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 

8,997,700  
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ภาคผนวก ค. 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 

 

 

หนวย : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 

เรื่องท่ี 1 กำกับดูและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 52.1819 

เรื่องท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันธุรกิจอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี 

            และนวัตกรรม   
21.5036 

เรื่องท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถขององคการ 

 
20.8681 

รวม 

 

94.5536 
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โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2566 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่ แผนปฏิบัติราชการ-แผนงาน-โครงการ 

 

งบประมาณ พ.ศ. 

2566  

(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนแมบทฯ 

ราง แผนพัฒนาฯ 13 

 (หมุดหมาย) 

 รวมท้ังส้ิน 94.5536     

1 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง กำกับดูและสงเสริมธุรกจิ

อุตสาหกรรมดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
52.1819    

 

1.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานและความ

ปลอดภัยเพื่อสรางความยัง่ยืนในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร 

7.0040 5 18 10 กปภ. 

1.2 โครงการสงเสริมและพฒันาการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อปองกันและ

ลดผลกระทบจากอุบัติภัยรายแรง  

4.4000 5 18 10 กปภ. 

1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความ

ปลอดภัย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

4.4000 5 18 10 กปภ. 
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ที่ แผนปฏิบัติราชการ-แผนงาน-โครงการ 

 

งบประมาณ พ.ศ. 

2566  

(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนแมบทฯ 

ราง แผนพัฒนาฯ 13 

 (หมุดหมาย) 

1.4 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสเีขียว 

 

7.9822 5 18 10 กทส. 

1.5 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับ

ภาคอุตสาหกรรมสูการลด CO2 

7.4040 5 18 10 กทส. 

1.6 โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผูประกอบการ

วัตถุอันตราย (self – declaration) 

3..8739 5 18 10 กวอ. 

1.7 โครงการจัดทำคลงัขอสอบบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ

ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

3.0000 5 18 10 กวอ. 

1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการกากอุตสาหกรรม 

นำไปสู Zero Waste to Landfill  

2.6480 5 18 10 กกอ. 

1.9 โครงการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการจัดการ

ของเสียภาคอุตสาหกรรม  

2.5080 5 18 10 กกอ. 

1.10 โครงการจัดทำฐานขอมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัดสุที่ไมใช

แลวในอุตสาหกรรมเปาหมาย* (345)  

8.9618 5 18 10 กกอ. 
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ที่ แผนปฏิบัติราชการ-แผนงาน-โครงการ 

 

งบประมาณ พ.ศ. 

2566  

(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนแมบทฯ 

ราง แผนพัฒนาฯ 13 

 (หมุดหมาย) 

2 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การยกระดับขีดความ 

สามารถทางการแขงขันธุรกิจอุตสาหกรรมดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

21.5036 

   

 

2.1 โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

5.1147 2 8 7 สจก. 

2.2 โครงการพัฒนาและยกระดับเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สูเมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ 

และเพิ่มรายไดใหกับสงัคมและชุมชน* (177) 

9.3580 2 6 8 กอน. 

2.3 โครงการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ดวยระบบ GIS 

3.6741 2 - - กทพ. 

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบเอกชนตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน 

 

3.3568 2 - - กมร. 
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ที่ แผนปฏิบัติราชการ-แผนงาน-โครงการ 

 

งบประมาณ พ.ศ. 

2566  

(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนแมบทฯ 

ราง แผนพัฒนาฯ 13 

 (หมุดหมาย) 

3. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ยกระดับขดีความสามารถ

ขององคการ 
20.8681 

   

 

3.1 โครงการการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (งบลงทุน) 

7.0341 6 20 13 ศส. 

3.2 โครงการบูรณาการขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อ

การบริหารจัดการสารเคมีและวตัถุอันตรายแหงชาต ิ

4.8363 

 

6 20 13 ศส. 

3.3 โครงการระบบพฒันาแพลตฟอรมสูดิจิทัลกลางระยะที่ 2 

(DIW Digital Transformation Phase 2) กทม. 

8.9970 6 20 13 ศส. 

 

หมายเหตุ : * โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตารางแสดงตัวเลขตามแผนระดับชาต ิ
 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ(6 ดาน) 
 

1 ดานความมั่นคง 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3 ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(23 แผนแมบท) 

1 ความมั่นคง 13 การเสริมสรางใหคนไทยมสีุขภาวะที่ด ี

2 การตางประเทศ 14 ศักยภาพการกีฬา 

3 การเกษตร 15 พลังทางสังคม 

4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 16 เศรษฐกิจฐานราก 

5 การทองเที่ยว 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 

6 พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 18 การเติบโตอยางย่ังยืน 

7 โครงสรางพืน้ฐาน ระบบโลจิสตกิสและดิจิทลั 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

8 ผูประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอมยุคใหม 

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 23 การวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

12 การพัฒนาการเรียนรู   

ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (13 หมุดหมาย) 

1 ไทยเปนประเทศชัน้นำดานสนิคาเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสงู 

8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะทีน่าอยู ปลอดภัย เติบโต

ไดอยางย่ังยืน 

2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพ

และความยั่งยืน 

9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคน 

มีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพ 

มูลคาสูง 

11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5 ไทยเปนประตูการคาการลงทนุและยุทธศาสตรทาง 

โลจิสติกสทีส่ำคัญของภูมิภาค 

12 ไทยมีกำลงัคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตอบโจทยการพฒันาแหงอนาคต 
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ตารางแสดงอักษรยอหนวยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

หนวยงาน 

สจก. สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง 

กอน. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กทพ. กองสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

กมร. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน 

กปภ. กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 

กทส. กองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน 

กวอ. กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

กกอ. กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

ศส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

  

6 ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มปีระสทิธิภาพ และตอบโจทย

ประชาชน 

7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง 

มีศักยภาพสูงและสามารถแขงขันได 
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ภาคผนวก ง. 

ผังความเชือ่มโยงของแผนระดับชาติสูแผนปฏิบัติราชการ 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
5 การสรางความเต ิบโตค ุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรก ับส่ิงแวดลอม

6 การปรับสมด ุลและพัฒนาระบบ

บริหารภาครัฐ

20 การบริการประชาชนและประสิทธ ิภาพภาครัฐ18 การเต ิบโตอยางยังยืน6 พื้นท ี่และเมืองน าอยูอัจฉริยะ

วิสัยทัศน : ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืนดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติสูแผนปฏิบัติ ราชการรายป (พ.ศ. 2566 ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมุดหมาย 10
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต ่ํา

แผ
น

ป
ฏ

ิบ
ัต

ิ
รา

ชก
าร

รา
ย 

ป
 (พ

.ศ
. 2

56
6)

เรื่องที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันธุรกิจ

อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่องที่ 1 กํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

หมุดหมาย 13
ไทยมีภาครัฐท ี่ท ันสมัย 

มีประสิทธ ิภาพ และตอบโจทยประชาชน

หมุดหมาย 7
SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ

สังคม เต ิบโตอยางต อเน ื่อง ยั่งยืน

8 ผ ูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมยุคใหม

พันธกิจ : 1) บริหารจัดการการกํากับด ูแลธ ุรกิจอุตสาหกรรมให มีการประกอบการท ี่เป นมิต รต อสิ่งแวดลอม มีความปลอดภ ัย ตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
2) สงเสริม สน ับสน ุนธ ุรกิจอุตสาหกรรมให มีการประกอบกิจการด านการบริหารจัดการการผลิต  การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย ด วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อประโยชน ในการพัฒนาธ ุรกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
 3) สงเสริมกลไกการกํากับด ูแลธ ุรกิจอุตสาหกรรม
4) การบริหารจัดการการกํากับด ูแล และต ิดตามผลการถายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให กับองคกรปกครองสวนท องถิ่น
5) พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร

หมุดหมาย 8
พื้นท ี่และเมืองอัจฉริยะ

เปาหมาย

1. ธุรก ิจอุตสาหกรรมได รับการก ําก ับด ูแลการประกอบการดานส่ิงแวดลอม

ตรวจวัดมลพิษ และความปลอดภัย

2. ธุรก ิจอุตสาหกรรมมีการประกอบก ิจการตามแนวคิดเศรษฐก ิจสีเชียว/ปริมาณ

 การลดการปลดปลอยก าซเรือนกระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม

3. ของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได รับการจัดการและนํากลับมใช

 ประโยชนอยางถูกต อง

เปาหมาย

1. ธุรก ิจอุตสาหกรรมมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่ม

 ประสิทธิภาพ

2. ธุรก ิจอุตสาหกรรมเขาถึงแหลงเงินทุนเพ ิ่มมากข้ึน

3. จํานวนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ได รับการแก ไขเพ ื่อลดปญหา อุปสรรค

 หรือสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมที่ได รับการแก ไข

เปาหมาย

1. อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

 ผูรับบริการ

2. การปฏิบัต ิราชการที่สรางการการมีสวนรวม

 ของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได 

3. องค กรและบุคลากรมีศ ักยภาพ

4. ทองถ่ินสามารถดําเนินการก ําก ับด ูแลโรงงาน

เรืองที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถ 

ขององคการ
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เรื่องที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันธุรกิจ

อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เรื่องที่ 1 กํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ดวยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

เปาหมาย

1. ธุรก ิจอุตสาหกรรมได รับการก ําก ับด ูแลการประกอบการดานส่ิงแวดลอม

ตรวจวัดมลพิษ และความปลอดภัย

2. ธุรก ิจอุตสาหกรรมมีการประกอบก ิจการตามแนวคิดเศรษฐก ิจสีเชียว/ปริมาณ

 การลดการปลดปลอยก าซเรือนกระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม

3. ของเสียและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได รับการจัดการและนํากลับมใช

 ประโยชนอยางถูกต อง

เปาหมาย

1. ธุรก ิจอุตสาหกรรมมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่ม

 ประสิทธิภาพ

2. ธุรก ิจอุตสาหกรรมเขาถึงแหลงเงินทุนเพ ิ่มมากข้ึน

3. จํานวนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ได รับการแก ไขเพ ื่อลดปญหา อุปสรรค

 หรือสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมที่ได รับการแก ไข

เปาหมาย

1. อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

 ผูรับบริการ

2. การปฏิบัต ิราชการที่สรางการการมีสวนรวม

 ของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได 

3. องค กรและบุคลากรมีศ ักยภาพ

4. ทองถ่ินสามารถดําเนินการก ําก ับด ูแลโรงงาน

เรืองที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถ 

ขององคการ

ตัวช้ีวัด ต ัวช้ีวัด ต ัวช้ีวัด

1. โรงงานที่เขารวมโครงการ สามารถประหยัดพลังงาน ไมนอยกวา 3KTOE

2. รอยละ 80 จํานวนสถานประกอบการที่เขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียว

3. สถานประกอบการที่ได รับการพัฒนาสามารถลดตนทุน ลดของเสีย หรือลด

ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตามแนวคิด BCG ไมนอยกวารอยละ 70

4. โรงงานที่เขารวมโครงการมีความพรอมในการระงับเหตุหรือมีศ ักยภาพในการ

จัดการความปลอดภัยเพ ื่อปองก ันอุบัต ิภัยรายแรงในโรงงานเพิ่มข้ึน รอยละ 90

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายได รับการจัดการ 1.35ลานตัน

6. รอยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายได รับการจัดการ

และนํากลับมาใชประโยชน รอยละ 76

7. ฐานขอมูลส่ิงปฏิก ูลหรือวัสด ุที่ไมใชแลวในอุตสาหกรรมเปาหมาย 3 ประเภท

อุตสาหกรรม

1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีท ี่ได รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธ ิภาพ จํานวน1,300 เครื่อง

2. สถานประกอบการเอสเอ็มอี มีประสิทธ ิภาพการผลิต  เพิ่มขึ้นไมน อยกวา

รอยละ 80

3. พื้นท ี่อุตสาหกรรมท ี่มีศักยภาพรองรับการลงท ุนภาคอุตสาหกรรม 5 จังหวัด

4. มาตรฐานงานกํากับและสงเสริมท ี่ได รับการพัฒนาเพื่อยกระด ับ

สถานประกอบการให มีศักยภาพสูงขั้น จํานวน 2 มาตรฐาน

5. พื้นท ี่ท ี่ได รับการพัฒนาและยกระด ับสูการเป นเมืองอุตสาหกรรมเชิงน ิเวศ

39 จังหวัด / 53 พื้นท ี่

6. ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภ ัย ลดลงรอยละ 5

7. จํานวนผ ูประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได รับการสงเ

พัฒนา กํากับ ด ูแลให มีความปลอดภ ัย เป นมิต รต อสังคมและสิ่งแวดลอม8,000 ราย

1. ระบบการอนุญาตและการก ําก ับด ูแลได รับพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการใหบริการภาครัฐ 3 ระบบ

2. กระบวนการทํางานที่มีการนําเทคโนโลยี

มาประยุกต ใช (Digitalization) 2 กระบวนงาน

3. ผลการประเมินค ุณธรรมและความโปรงในการ

ด ําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) รอยละ 85

4. ผ ูรับบริการมีความพึงพอใจในค ุณภาพการใหบริการ

รอยละ 85
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