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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 
ของ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี พ.ศ. 2564 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรมทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และ
นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง
แท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External 
Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาใน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกท้ัง 
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน  
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถ 
ท าได้โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกใน 
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์  
และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรค 
ในธุรกิจอุตสาหกรรม  นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัย 
การก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้าง อย่างไรกต็ามสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการพัฒนา 
องค์กรและบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้รองรับและเครือข่ายการมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง 
สร้างการรับรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม    

(๑) เป้าหมาย  
                                    1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน 
               รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
                                         1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือลดผลกระทบ 
               ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
                                        1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ   

                         สิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
           2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
           2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
           2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 

           ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑ์และมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเข้าสู่ความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 

 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)   

แผนระดับท่ี 1 

 
 

      

แผนระดับท่ี 2 

 
 

แผนเม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/ด้านเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนความมั่นคงฯ 

แผนระดับท่ี 3 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ รายปี 
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (๑) เป้าหมาย        
          1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ 

    ยั่งยืน 
     1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
     2.1 โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่มไทย เชื่อมโลก 
     2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     ส่งเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ระบบ 

         นิเวศท่ีเหมาะสม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรคต่อ 
         การลงทุนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาติได้อย่างไรบ้าง) 

3) ยุทธศาสตร์ชาต ิ(รอง) ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

(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 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     ส่วนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  

       สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ  
                มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี 
       ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดท า
       แผนพัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและ 
       ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และสร้างแรงจูงใจให้คนดีและคนเก่ง 
       ให้สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพเพ่ือรองรับ 
       การเปลี่ยนแปลงการท างานในหน่วยงาน 

 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ท้ังนี้  

ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น (หลัก)  18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่าง  
     ยั่งยืน 

 

 

      

แผนระดับท่ี 2 

 
 

แผนเม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/ด้านเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนความมั่นคงฯ 

แผนระดับท่ี 3 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ รายปี 

แผนระดับที่ 1 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
        อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
        ระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 

      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่

ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
          สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

 แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมือง
อุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ช่วยสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก  
ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ ง แวดล้อม พร้อมติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มี
มาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุป
สงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการ
พัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต 
เครื่องมือ วิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์  มาตรการทางสังคม และการ
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย การบริโภคและการผลิตของประเทศ   
   มีความยั่งยืนสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน 
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(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

    (๑.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน 
                             สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา  
   1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและ 
       แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว 
       ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
       สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือ 
       สนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ 
       ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการ 
       รายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซ 
       เรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของ 
       เครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการ 
       ลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง      
       กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ 
        จัดการการของเสีย เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน  
       พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม  
        ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อย 
        คาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 
   2) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ  
       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  
       พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนกาบริหารจัดการด้านการ 
       เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้ 
       มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง  
       ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
        สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
       อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี 
       ประสิทธิผล ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ 
       ภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจาก 
       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการ 
       ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต  
       รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
       กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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 เป้าหมายของแผนย่อย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
    ประเทศไทยลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน  
 และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  
 และสาขาการจัดการของเสียลดลงอย่างน้อยร้อยละ 12 จาก 
 กรณีปกติ 

    (1.5)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ 
            สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม 
             มาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนา 
1) จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ 
    แหล่งน้ าทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ 
    ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางท่ีสอดรับกับแนวทางการ 
    พัฒนาที่ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุล 
    ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณา 
    สถานการณ์ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
    ตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดย 
    การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศท่ีเปราะบาง 
    และพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน 
    ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะ 
    ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
    หรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
    เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณา 
    ถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า 
    รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ  
    และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดย 
    มีแนวทางและเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับแนวโน้ม  
    สถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานเกลาง และ 
    ระยะยาว ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการ 
    ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพ้ืนที่ โดยการ 
     ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 
    ในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นท่ี และก าหนดให้    
    มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการ  
    แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  
    สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
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    เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ของ 
    ตนเอง ก าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือ 
    ยานพาหนะในพื้นที่ท่ีมีการจราจรหนาแน่นหรือพ้ืนที่เขต 
     เมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
     กลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือให้หน่วยงาน 
    ท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความ 
    สั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้ง 
    เตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึง 
    และทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
    ข้ามแดน 
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและ 
    กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การ 
    จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ  
    ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานครอบคลุม 
    ขยะชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และ 
    กากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญกับการ 
    ป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจาก 
    แหล่งก าเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการ 
    บ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับ ฟ้ืนฟู 
    สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ    
    สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่ก าจัด 
    ขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาต 
    การระบายมลพิษ และก าหนดมาตรฐานการควบคุมการ 
    ระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งเสริม 
    ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสีย 
    อันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
    เครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้  
    ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ 
    ด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวาง 
    ระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาการพัฒนา 
    เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็น  
    ปัญหาในอนาคต การจัดการขยะ จากการก่อสร้างและ 
    การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับ 
    ประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและ 
    ของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน  และ 
    ตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้ง 
    ระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต  
    ผู้น าเขา้ ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และหน่วยงานก ากับ 
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    ดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหาร 
    จัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือร่วมกัน 
    แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
     บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่
· เป้าหมายของแผนย่อย 
   1) คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่ง    
       น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
   2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ 
       มาตรฐานของประเทศไทย 

   3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย  
       สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม 

       มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  1) คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ 
      แหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ 
      การใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 
  2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ใน    
      เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ 
      เป้าหมายทั้งหมด 
  3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย 

  (๒) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

           · เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
              สูงขึ้น  เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน 
               ทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน 
              เศรษฐกิจและสังคม 
           · เป้าหมายที่ 2 พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการ 
             พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ 
              อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
              แหล่งโบราณคดี 
           · เป้าหมายที่ 3 ลดช่องว่างความเลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ 
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    · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จัดท าผังพื้นที่อุตสาหกรรม  
                                      ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีระบบ 
   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ จ านวน   
                                      ๙ จังหวัดต่อเนื่อง ๓ ปี      
  (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

    (๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเมืองชนบท เกษตรกรรม  
           และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง 
           ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  
   1) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนา 
       พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 
        พ้ืนที่อนุรักษ์  โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนา 
        เชิงพ้ืนที่โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและ 
        ตัดสินใจในการจัดท าแผนผนังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่  
        ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิง 
        นิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
        แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม และ 
        ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน  
         เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
         การเชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับเป็น 
        ฐานข้อมูลในการจัดท าและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
        แผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 
 
  2) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐาน 
      การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การ 
       ก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า  
      พ้ืนทีเ่กษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม     
       ทีเ่หมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามความ 
      เหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐาน 
      การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
      โดยก าหนดเขตพ้ืนทีส่ าหรับเป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ  
      โดยใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ 
      พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ โดย 
      ก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ และ 
      จัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศอย่าง 
      ยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะส าหรับเมืองน่าอยู่ ชนบท 
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      มั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
      และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง 
      โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
      อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
  3) จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้  
      ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนา 
      พ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ าและระดับประเทศ ฟ้ืนฟู 
      ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มี 
      หนว่ยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน 
      และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งใน 
      ระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและ  
 มลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
   จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเมือง 
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (ระยอง สมุทรสาคร  
   สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม  
   ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  
   ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนา 
   รวมกันทุกระดับเพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย  
   ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละป้า
หมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายตา่ง ๆ) 

                     (3) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดย่อมยุคใหม่ 

                                     (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

          · ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ 
                                                  ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  

· การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
             สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

                                                  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 

(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
      · แนวทางการพัฒนา  

            ๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง 
                                                     แหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การระดมทุน
      โดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบัน ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มี 
      ความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้ง
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      พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง 
      เงินทุนรูปแบบใหม่ๆ และบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการ 
      ทางการเงินของประเทศ  
            ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ   
                                                     ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่ม 
      ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
            ๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น 
                                                     หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ  
      รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย 
      ที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วยให้ 
      ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่ง 
      เงินทุนได้มากข้ึน  
            ๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบ 
      การรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้ง 
               ด้านการเงินและท่ีมิใช่การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและ 
               ประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ  
                                                     ตลาดทุน  
            ๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย 
      ต้นทุนที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่ม 
      ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้ 
      บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
      และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
                                                     ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้าง 
                                                         วินัยทางการเงินของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  
            ๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน  
      และการประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม 
                ระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ สร้างบรรยากาศ 
      ที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ 
      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน  
            ๗) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า  
       ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้าย 
       ทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า  

        · เป้าหมายของแผนย่อย สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
           เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 

        · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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           การจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
          เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
          รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบ
          การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จัก
          ลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
          สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 

                     (4) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
   ภาครัฐ 

       (4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

           · เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที ่
           ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

                                                · เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน า 
                                                นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

                                             · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
              1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
                                                    2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ 
                                                        สหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด  
                                                        ๖๐ อันดับแรก 

(4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  การพัฒนาบริการประชาชน 

        · แนวทางการพัฒนา  
                                          1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
                                           ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐ 
                                         จัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย 
                                         หนว่ยงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และหลากหลายรูปแบบ 
                                         ตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก 
                                         ทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ  
                                         ขัน้ตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียน 
                                         ทรัพย์สินางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็วและ 
                                         สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

                                                        2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
                                                     ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้ 
              กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส  
    เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และ 
    ตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ 
    ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
                                                     เกิดประโยชน์สูงสุด 
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           3) ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมาย 
               ก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ”  
      ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ 
      ที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างาน 
      ด้วยมือ เป็นการท างานระบบดิจิทัลทั้งหมดเชื่อมโยงและ 
      บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือน 
                         เป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิม และสร้างบริการใหม่ 
      ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และขับเคลื่อน 
      โดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และ          
                เปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้ 
      อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ 
          · เป้าหมายของแผนย่อย  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทัล 
             เพ่ิมขึ้น 

         · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท  
       สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ 
       เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐  

 (4.3) แผนย่อยของแผนแม่บท  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

    · แนวทางการพัฒนา 
       1) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
           เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน 
           ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
           ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ การกิจพ้ืนที่ และ 
           ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม 
           เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตาม 
            ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และความ 
            เร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรม 
           และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน 
           ทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
       2) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ 
           ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
   ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่  
   มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง 
            ด าเนินการ และหลังการด าเนินงานเป็นการติดตามเป้าหมาย 
             ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้ 
             สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทาง การด าเนินงาน 
            ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได ้
            ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้ 
            มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุป้าหมายต่อ 
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            สาธารณะ เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ 
    ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
        · เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
             เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

      · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  จัดท าโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น  

                                                        ในประเด็นที่ 5 บริหารจัดการน้ าและมลพิษ แผนงานการ 
         จัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมีทั้งระบบ 

(4.4) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

    · แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด 
     กว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล  
      รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย  
     ซับซ้อนและทันการเปลีย่นแปลง โดยการน านวัตกรรม 
      และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลขนาด 
     ใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบายการตัดสินใจ การบริหาร 
     จัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ  
     รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กร  
     ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ การ 
     สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน  
     เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว  
     เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
     เดียวกัน 

         2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูล 
                 และหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล
             ขนาดใหญ่ ระบบการท างานเป็นดิจิทัลมาใช้ในการ 
             บริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้
             ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์ 
             ได้เหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบ 
            สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและ 
                                                            แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ  
                      สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการ 
             จัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ 
             พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และการ 
                       เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา 
             วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ 
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                                                            และการบริหารจัดการภาครับอย่างเต็มศักยภาพ 
          3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ 
                       ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น  
             คล่องตัว กระชับทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
              เปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้าง
            องค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง
             อย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจาก 
             ความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจสามารถปรับเปลี่ยน
              บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน  
                                รวมทัง้วางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์                                                       
             ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ 
             และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อ 
              มุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ 
             ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับ 
             สากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็นส านักงานใหม่ ใช้ประโยชน์
             จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า 
                       และท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัย 
              เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า
              ในการท างาน 

    · เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า 
                       มาตรฐาน สากลและมีความคล่องตัว 

    · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม 

                                                        เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

  (๔.5) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

       · แนวทางการพัฒนา 
              1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย 
               ก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง 
      ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐ 
               มีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และสอดคล้อง
      กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
               โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน ให้มี 
               ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น 
      คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล ในทุกขั้นตอนควบคู่กับการเสริมสร้าง
      ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม 
      ให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโดยย้าย
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      บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วน
      ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
             2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน 
               ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
              โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ 
              ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
               สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้ 
      สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความ 
               ก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานใน 
      ภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่ง
      ของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
      พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ
      แทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้าง 
      ความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้  
      ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการ 
      สร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโดยย้ายและ 
      หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ 
      รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
      ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ
      ในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้ 
      เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยน 
      ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานเหมาะสม 
      สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและ
      พิจารณาค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
      ภาครัฐให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับลักษณะงานและ 
      ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงาน
      ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของ
      ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร
      ของรัฐ 
            3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ 
      ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ 
               ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา 
      ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
      ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้าน 
      ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างาน 
      เพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวก 
      ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการ
      พัฒนาประเทศ สามารถรองับการเปลี่ยนแปลงบริบท
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      การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
      การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมือ 
      อาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
      สามารถบูรณาการการท างาน ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้ 
      อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย 
      ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงาน 
      ตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและ
      เสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึง
      ประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
      ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร 
      ภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระที่ถูกต้องและมีพฤติกรรม
      การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
      อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหาร
      ภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
      สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
      ระดับภูมิภาค และระดับโลก  มีความสามารถในการน า
      หน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน
      เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และ
      ความคิด  ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
      นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างทีด่ีต่อผู้ร่วมงาน
      และต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
      ระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง 
      ความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
      เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลง 
      พฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของ
      การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงง เพื่อสร้างคุณค่าและ 
      ประโยชน์สุขให้แก่ประชาขน 

          · เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ 
           ท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม    
           มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

   · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า  

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

                ร้อยละ ๒๐/๓๐/๔๐/๕๐ 
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                             (5) ประเด็น (รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   (5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                          · ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
                          · การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

          ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้ 
          คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

         (5.2) แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       · แนวทางการพัฒนา 
          1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม 
              สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมกลุ่มเด็ก 
              และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
              “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก”  จิตส านึกความเป็น 
              พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกยะได้ว่าสิ่งใด 
              เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความ 
      ละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการ 
      ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
      ทุกรูปแบบ รวมถึงการสง่เสริมการสร้างวัฒนธรรม และ 
                         ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลีย่นแปลง
      พฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า 
      ประโยชน์สว่นตน และต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
      ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
               ผ่านหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียน
      ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิตั้งแต่ระดับปฐมวยัจนถึง 
      ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต”  
      ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความ
      เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุริต  
      มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผดิชอบ
      ต่อส่วนรวม มีระเบยีบวินยั  และเคารพกฎหมาย 
           2) สง่เสริมการปฏิบัตหิน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่อง
      รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
      ทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย  
      โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่อง
      ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล
      ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยม
      ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  
               โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา
      มีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
      ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
      สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือ
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      สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบได้  โดยมี 
      มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
                    3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการ
      ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน า
      ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือ 
      สนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใส
      ในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวน 
      การและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ 
      ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่  
      เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดลุพินิจของผู้มีอ านาจในการ 
      พิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถงึการสร้างความโปร่งใสใน
      การบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ 
      ข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ 
      ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
      จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
      เพ่ือส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส 
      และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ 
      ภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถงึการมีกลไกที่เปิดโอกาส
      ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซื้อ 
      จัดจ้าง และการด าเนนิการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการ 
      ท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนบัสนนุ  
      การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนใน 
      การร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่ม ี
      อยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง 
      ผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ  
                  ผู้ให้เบาะแส 

              · เป้าหมายของแผนย่อย 
                              1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ 
                 2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

              · การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
                 1) ร้อยละของหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
                     ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) 
                 2) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

         1) ด้านเศรษฐกิจ 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
      หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
   หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
       และบริการ 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  อุตสาหกรรมการเกษตร 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 3  อุตสาหกรรมอาหาร 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 4  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5  อุตสาหกรรมยานยนต์

       ไฟฟ้า 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 6  อุตสาหกรรม 

                 เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 7  อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

       ดิจิทัล 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 8  อุตสาหกรรมการศึกษา 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 9  อุตสาหกรรม 

       สาธารณสุข 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 10  อุตสาหกรรม 

       ทรัพยากรมนุษย์-อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 11  อุตสาหกรรม 

       ทรัพยากรมนุษย์-อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 12  การเพิ่มประสิทธิภาพ

       ทางเทคโนโลยี-โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
                เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 

      

แผนระดับท่ี 2 

 
 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/ด้านเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนความมั่นคงฯ 

แผนระดับท่ี 3 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ รายปี 

แผนระดับที่ 1 
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          ประเด็นการปฏิรูปที่ 13  การเพิ่มประสิทธิภาพ
       ทางเทคโนโลยี-Big data (สนับสนุน)  

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 14  การพเพ่ิมการแข่งขัน 
          ทางธุรกิจ-หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย 
           ด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน) 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 15  คณะท างานด้านการ
                ประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน) 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 16  การเพ่ิมระดับการ 
                            แข่งขันทางธุรกิจ-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
       (สนับสนุน) 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 17  การเพ่ิมระดับการแข่งขัน
                 ทางธุรกิจ-ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนับสนุน) 

   หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional 
    Integration) 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  Regional Integration 
       Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน
       การรวมกลุ่มในภูมิภาค 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  Cluster and Hubs 
       พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 3  พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
       ศูนย์กลางของภูมิภาค 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 4  Regional  
                 Headquarter/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading 
                 Center/Treasury Centers 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5  Borderless Trade 
       ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 8  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
                 ไทยลงทุนในต่างประเทศ 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  การจัดตั้งศูนย์กลางการ
       วิจัยและพัฒนา 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 3  การตั้งศูนย์กลางเพ่ือ
       เสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

       หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโต
        อย่างมีส่วนร่วม 

      หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพ
    ชีวิตในระดับบุคคล 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  การสร้างและใช้ Big 
       Data การเกษตร 

      ประเด็นการปฏิรูปที่ 6  การจัดตั้ง Centre of 
       Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
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      ประเด็นการปฏิรูปที่ 8  การสร้างแรงงาน
       คุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
       สู่ตลาดอย่างครบวงจร 

   หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  การพัฒนาธุรกิจขุมชน 
                            ประเด็นการปฏิรูปที่ 9  การสร้างความมีส่วน   
                            รว่มจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ า 
            หัวข้อที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  
   หัวข้อย่อย 3.3 การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริม

    ผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม 
   หัวข้อย่อย 3.4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือ

    บริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
    เล็ก SMEs 

   หัวข้อย่อย 3.5 การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน 
    ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ  

   (Oversight Body) 

              2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
               เรื่องท่ี ๑ เรื่องสิ่งแวดล้อม  

         ๑) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
             สิ่งแวดล้อม 

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

       มุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิต และ
       การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาค
       การผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากร
       อย่างมีประสิทธิภาพใช้กระบวนการผลิตที่เป็น
       มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดมลพิษต่ า มีระบบ
       จัดการของเสียจาก แหล่งก าเนิดมลพิษทุก
       ประเภทอย่างเพียงพอและจัดการมลพิษได้ตาม
       มาตรฐาน โดยจะใช้ “แผนจัดการมลพิษ  

      พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เปน็เครื่องมือในการ 
      ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี  
                            มาสู่การขับเคลื่อน และแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
          ๒.๒ ระยะที่ ๒ - ๓ ช่วงระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี  
                (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ 

        ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใช้
        ทรัพยากรที่ก าจัดยาก ลดการเกิดของเสียและ
        มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริโภค สินค้าและ
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                  บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักใน
        ชีวิตประจ าวัน 

           ๒.๓ ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ -๒๕๗๙)  
                ได้วางกรอบแนวทางด าเนินงานเพ่ือให้ประเทศไทย
       ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low carbon Society)  
       บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาที่
       ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
       กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับ การพัฒนา
       ประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) 

       ๓) กิจกรรม 
            ๓.๑  เสริมสรา้งระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด 
                  ให้มีประสิทธิภาพ 
           ๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวังควบคุม 

         ติดตาม และตรวจสอบ มลพิษ 
           ๓.๓ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการ

        เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      ๔) เป้าหมายกิจกรรม 
           ๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมี 

                 ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
        คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน  

                                                ๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
                  สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเจริญเติบโตบนฐาน 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
                                   ๔.๓ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ 
                            ประชาชนในการจัดการมลพิษท าให้เกิดความ
         ไว้วางใจ และความส าเร็จในการลดมลพิษ 

     3) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
          3.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
          เรื่องที่ 1 การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริตและพระพฤติมิชอบ 
       ประเด็นปฏิรูปที่ 1  ด้านการป้องกันและ
       เฝ้าระวัง 
       ประเดน็ปฏิรูปที่ 2  ด้านการป้องปราม 
       ประเด็นปฏิรูปที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

หมายเหตุ : เป็นการระบุความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการและแผน 

การปฏิรูปประเทศฉบับที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือน เมษายน 

๒๕๖๑  

ทั้งนี้ สามารถสอดคล้องได้มากกวา่ ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็น 

การปฏิรูปขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เป้าหมายกิจกรรม 
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๒.๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง 
          มีนัยส าคัญ (Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป 
    1.1) กิจกรรมปฏริูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value  
           Added) 
    1.2) เป้าหมายและตัวชี้วดัของกิจกรรมปฏิรูป 
           เป้าหมาย : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และ   
                         ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
           ตัวชี้วัด :  
           1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     
               การเกษตรขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 3.8 
           2. มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตร 
               ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ  
               GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ป ี
           3. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
    1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
    2.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
           คุณภาพสูง 
    2.2) เป้าหมายและตัวชี้วดัของกิจกรรมปฏิรูป.... 
    2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ.... 
    3.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาด 
           กลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
    3.2) เป้าหมายและตัวชี้วดัของกิจกรรมปฏิรูป 
           เป้าหมาย  
           1) SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
               ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์ 
               มวลรวมประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
           2) ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขัน 
               ในยุคดิจิทัลของ SMEs 
           3) จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
           ตัวชี้วัด 
           1) สัดสว่นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง 
               และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังประเทศ  
               คิดเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565 
           2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ 
               เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ใน 36 ในปี 2565  
               โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute  
               for Management Development : IMD) 
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           3) อัตราการขยายตัวมูลค่าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ  
               SMEs เพ่ิมขึ้น 1 เท่า ในปี 2565 
           4) จ านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงินมากกว่า  
               30 ล้านบาทข้ึนไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
    3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
    4.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ 
            ลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทย (Regional Trading/Investment  
           Center) 
    4.2) เป้าหมายและตัวชี้วดัของกิจกรรมปฏิรูป 
           เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
                         ในภูมิภาค 
           ตัวชี้วัด  
           1. อันดับด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of   
                Doing Business Index) ของประเทศไทยอยู่ใน 20 อันดับแรก 
               ของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ โดยธนาคารโลก 
           2. จ านวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  
               (International Business Center) ในประเทศไทย  
               เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
 
            3. อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใน 
                ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน 
      5.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นพลังในการ 
             ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
      5.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
             เป้าหมาย : สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะและความพร้อม 
                           เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
             ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน 
                        มนุษยด์้านทักษะ (Skill) ของ World Economic  
                           Forum (WEF) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565 
      5.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ... 

หมายเหตุ :  เป็นการระบุความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงตามขั้นตอนตาม
กฎหมาย โดยคาดว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และประกาศใช้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) โดยส่วน
ราชการสามารถด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลของกิจกรรม Big 
Rock ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานหลัก และสามารถ
สอดคล้องได้มากกว่า ๑ กิจกรรม Big Rock  
๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏริูปประเทศ............................  

โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของทา่นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) อย่างไร 
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๒.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
1) วัตถุประสงค์ 
     (๑) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

                    ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ 
          มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

     (๒) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
       ยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
       ขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
       เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
       อาหาร และน้ า 

     (๓) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
                   และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

2)  เป้าหมายรวม 
     (1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการ 

                   เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร  
                   พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ 
                   ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซ 
                    เรือนกระจกในภาคและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓  
                    เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
         ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพ
                   น้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

     (2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจ 
         ปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่
          และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
         ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
         สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ
         จากฐานรายได้เดิมที่มมีูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
         ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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         และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
                  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
        การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
        ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อ 
        การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

    (3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส     
         ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาท  
        ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า  
        ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่น  
        ลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        มีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน  
        การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่าย ในการด าเนินธุรกิจ   
         ในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง   
        ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร  
        ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

            3) ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     (3.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

          เป้าหมายที่ ๓  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษ และลด 
                   ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
          โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะ
          มูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ า
                    ส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
    · ตัวชี้วัด 3.1 สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 
                    อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
                สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่
                น้อยกว่าร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่
                ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
    · ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
                เพ่ิมข้ึน 
     · ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการ
                แก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

                       เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีด
                               ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                        สภาพภูมิอากาศ   
            (3.2) แนวทางการพัฒนา 

                                  1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ    
                                                 ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการ  
                 ผลิตและบริโภค                  สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพ                  สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้    
                 (1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต 
                                                    (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต  
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                                                         และลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร  
                                                    (3) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและ  
                                                         ภาคใต้  
                                                    (4) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้าง                  พ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
                 (1) ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
                    กับสิ่งแวดล้อม  
                                                (2) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
                                      (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
             (4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภค 
                                               ที่ยั่งยืน 

          3. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
                 ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
             ภูมิอากาศ โดย  
                          (1) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  
                       สภาพภูมิอากาศ                   
                          (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
                    ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงาน
                 ในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร  
                         (3) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน 
                 ท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย
                 ก๊าซเรือนกระจก                   
                           (4) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
                   เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อ
                   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความ 
        เข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
                     ภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
                              ภูมอิากาศ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง 
    ยั่งยืน (รอง) 

      (4.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
               1. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและ       
                   ยั่งยืน 

                                                      เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชน 
                            ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

                    · ตวัชี้วดั 1.1 อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง       
                       แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
              2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอด 
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    สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น 
          และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ 
    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                  เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็น 
          ฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     · ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
             และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ย 
                                                     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4, 5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 
     เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
                                                      · ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมือง 
                                                         อุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พื้นที่ 
     เป้าหมายที่ 5  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท 
                             ต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
                                         (4.๒) แนวทางการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
          1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
          1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
      ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
   ภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของ 
         หว่งโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ 
                                 การค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ 
         ประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
         อันจะน ามาซึง่ความเข้มแข้งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและ 
         เศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการ 
         พัฒนา ดังนี ้
   2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
         2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
               ก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  จ าเป็นต้องมีการก าหนด 
               อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรง
               ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนด 
         อุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
         บริบทใหม่ ๆ ในโลก เชน่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
         เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
               การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดย 
               เทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับการ
         พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรม
         เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
         ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของ 
         ประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในโลก และ 
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         ศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน  
               ซึ่งแบง่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
               (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐาน 
              ที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 
                    ขั้นก้าวหน้ามากข้ึน และ     
               (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ 
                    ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการ 
              พัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
    1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี 
                       ศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
                       เทคโนโลยีขัน้สูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
                                               1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
                              รายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้
                              เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า เพ่ือผลิตสินค้าท่ีรองรับ
                              ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  
                 1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมี
                              ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของ
                        ภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์   
                 1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค
                        ต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  
                              และ  
        1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้า
               ที่มีคุณภาพ 
    2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
                 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
                                                                        2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรม
              อนาคต  
                                                                  2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับ
                              อุตสาหกรรมอนาคต  
                       2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนด                      
                                                     นโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
                                                     รูปธรรม และ  
                                               2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิด 
                                                      อุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
        2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
        2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

          5) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต ประพฤต ิ
            มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    (5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

               เป้าหมายที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ                              การบรหิารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ 
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                                                     ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
            · ตัวชี้วัด 1.3 สัดสว่นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่อ 
                                          งบประมาณรายจ่าย 
          เป้าหมายที่ ๓  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
             · ตัวชี้วัด  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสงูกว่าร้อยละ 50 

    (5.๒) แนวทางการพัฒนา 
                    1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ 

             บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด   
    ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
         2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
             ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ 
         3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
    มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มี
                 คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความ 
                                      ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

        4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
   4.2 ป้องกันการทุจริต 
           - เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนด 
             มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติ
              มิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตาม
                       มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ 
                          ประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

                        - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ 
                       ต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของ         
                                                              ภาครัฐ ในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                           และประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่าง 
     มีกลยุทธ์ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา/เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  
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1 2 3
0

4 5 6 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ รายปี 
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๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐาน
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 : 
      รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๔) ตัวชี้วัด  
    (1) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
    (2) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ 
         สามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหาร 
         จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ 
         เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

๕) กลยุทธ์  
    (1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย 
         ก าหนดพ้ืนที่การสงวน อนุรักษ์ และพัฒนาที่ชัดเจนอย่าง 
         เหมาะสม 
    (2) เสรมิสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและ 
         หน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
    (3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ 
         ปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนกับ 
         ประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กร 
         ปกครองสว่นท้องถิน่ และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  
         นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา 
         กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
    (4) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ  
          โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบน าเข้าวัตถุมีพิษ  
          สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
         ของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อย 
         ของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 
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    (5) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การน าเข้า การส่งออก การวิจัย 
         และพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้ 
         มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
         มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
         สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
    (6) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาค 
         อาเซียนและโลก เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษา การเฝ้าระวัง  
         และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
         แก้ปัญหาผลกระทบด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของ 
         ชุมชนและสังคม และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด  
         รวมทัง้ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า  การ 
         ก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านระหว่างประเทศ  
         และขยะทะเล เป็นต้น 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่า

ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

๒.3.1 แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการด้าน 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการของ กระทรวงอุตสาหกรรม  
      การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการของ กระทรวงอุตสาหกรรม  
      การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการของ กระทรวงอุตสาหกรรม 
      การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับที่ ๓ โดยสามารถเป็นได้ทั้งแผนระดับ ๓  
     ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๑  ภาพรวม 

๓.๑.๑  วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
     ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน 

๓.๑.๒  พันธกิจของส่วนราชการ 
     1. บริหารจัดการ การก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย 

         ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและ
  ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

     2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต 
  สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความ 
  รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

     3. พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร 
     4. บริหารจัดการการก ากับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตาม

  กฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
             ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมี
       การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                   ๑) เป้าหมาย   
                           เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
            อุตสาหกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้าน

           เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ
           สิ่งแวดล้อมโรงงาน การบ าบัดและก าจัดมลพิษจากโรงงานรวมทั้งการ
           จัดการน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

                     ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
 ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
1. มูลค่าการลงทุนของของโรงานอุตสาหกรรม
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 
(59-61) 

5 5 5 กร.1-2
ศส. 

2. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม 
เป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (S-curve) 

ร้อยละ 5 
(59-61) 

5 5 5 กร.1-2
ศส. 

3. สถานประกอบการอตุสาหกรรมไดร้ับการ
ปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต กลุม่ S-curve 

เครื่อง 1,500 
(61-62) 

2,000 2,000 2,000 สจก. 

4. สถานประกอบการเขาสูร่ะบบอุตสาหกรรม  
สีเขียวเพิ่มขึ้น 

ราย 2,000 
(ปี 62) 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

กทส. 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
 ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
5. แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่รองรับ
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

จังหวัด 3 
(ปี 62) 

3 5 5 กทพ. 

6. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
6.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ด าเนินการด้านความรับผดิชอบตอ่สังคม 
6.2 ยกระดบัโรงงานในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศผ่านเกณฑ์การพัฒนาฯ ระดับ 2 
6.3 ยกระดบัโรงงานในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศผ่านเกณฑ์การพัฒนาฯ ระดับ 3 

 
 

ร้อยละ 
 

จังหวัด/
พื้นที ่

จังหวัด/
พื้นที ่

 
 
 
- 
 

8 
(ปี 59) 

- 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

 
 
 

20 

15/18 

15/18 

 

กนอ. 
 
 
 

7. จัดท าระบบ safety application ส าหรับ
ประเมินโรงงาน 

เรื่อง - 3 3 3 กปภ. 

8. ผลประหยัดพลังงาน ล้าน
บาท 

- 10 10 10 กปภ. 

 
       3) แนวทางการพัฒนา 
               3.1) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการผลิตด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิม 
         ผลิตภาพ และรองรับการพัฒนาพ้ืนที่รวมทั้งการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

        เป้าหมาย 
               3.2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม 

                 มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการและข้อปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ความ
       ปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

                  พลังงานและการผลิต รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ 
                        3.3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการกาก 

        อุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพ่ือความได้เปรียบทางการค้าและลด 
        ปัญหาการร้องเรียน 

               3.4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือน าไปสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ 
                 สิ่งแวดล้อม 

                      4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
                        4.1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ

                         แข่งขัน 
                              4.1.1)  โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี 
                                                             ศักยภาพในการแข่งขัน* 
                                                     (1) โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เขตประกอบการ 

                                        อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS 
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               4.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                                          ขนาดย่อมสู่สากล 
                         4.2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
                                   (1) โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจ 
                              ขนาดและขนาดย่อม 
                       4.3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
                         4.3.1) โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
                            (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : 

                     Smart Safety Factory ส าหรับประเมินโรงงาน 
                         (2) โครงการส่งเสริมการเพิ่มความสามารถด้านการควบคุม 
                               ความปลอดภัยในระบบท าความเย็นใช้แอมโมเนียเป็นสาร 
              ท าความเย็น 
                         (3) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม 
                           (4) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
                     (Green Industry) 
                         4.3.2) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็น

                                 มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
                                        (1) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ 
                                       ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) 
                           (2) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                     ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 
                          (3) โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                         (4) โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco  
                                                        Network) 
                           (5) โครงการพัฒนาและเพ่ิมเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดการเป็น 
                                                            เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 
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            ๓.๒.2  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรม
         ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                     ๑) เป้าหมาย   
                เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการ 
           ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่  
                        ความยั่งยืน 

          2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ข้อมูล 

 ปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 

งาน 2563 2564 2565 
1. ระบบหรือคู่มือมาตรฐานการก ากับดูแล
สถานประกอบธรุกิจอุตสาหกรรม 

คู่มือ/
ระบบ 

3 
(ปี 62) 

3 3 3 กมร. 

2. ระบบเฝ้าระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
(น้ า, อากาศ) 

ระบบ - 1 2 2 กวภ. 

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากการประกอบการอุตสาหกรรม
ได้รับการจัดการภายในก าหนด 

ร้อยละ 98 
(ปี 62) 

99 100 100 สล. 

4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตราย/ 
ไม่อันตราย) เข้าสูร่ะบบการจัดการที่ถูกต้อง 

ล้านตัน 1.56/24  
(ปี 62) 

1.35/18.35 1.35/19 1.5/20 กกอ. 

5. อัตราการใช้ประโยชน์จากกาก
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 10 
(ปี 62) 

10 10 10 กกอ. 

6. จ านวนโรงงานท่ีรายงานผลการติดตามการ
ปล่อยมลพิษเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูเตือนภัย
มลพิษอุตสาหกรรม 

ร้อยละของ
โรงงาน  

ท่ีเข้าข่าย
ต้องติดต้ัง
และส่ง
ข้อมูล 

75 
(ปี 62) 

80 85 90 กวภ. 

7. การลดลงของปริมาณการใช้สาร HCFCs 
(ODP tonne) จากปีฐาน (พ.ศ. 2556) 

ร้อยละ - 56 56 56 กวอ. 

8. ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม  
(กลุ่มปูนฯ กลุม่สารท าความเย็น  
น้ าเสียอุตสาหกรรม) 

Kt CO2 
eq. 

- - 995 1,020 กวอ. 

9. สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้รับการ 
ยกระดับ 

ราย - - 100 - กวอ. 

 
                 ๓) แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็น

                    มาตรฐานเดียว 
      3.2) เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถอัุนตราย

                               และสารเคมี ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
                 3.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม 
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        4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
      4.1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ

                           ในการแข่งขัน 
                              4.1.1) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
                      ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
                                 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
                 การก ากับโรงงานจ าพวกที่ 1 และ 2 แก่เจ้าหน้าที่ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดใน 
            ประเทศไทย 

                (2) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบ  
          เอกชนด าเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน

                    เจ้าหน้าที ่
                    4.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
                             4.2.1) โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
                (1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้

                     เป็นสากล 
                   (2) โครงการรายงานและติดตามประเมินการการลดก๊าซ
                      เรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 

        (3) โครงการบริหารจัดการน้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม
             ในพ้ืนที่คลองเปรมประชากร 

                4.2.2) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
                               (1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ 
               มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs  
                                 และ KAIZEN 
                    (2) โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ
                        ของเสียภาคอุตสาหกรรม 
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        ๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออ านวยความ
           สะดวกกับประชาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

         1) เป้าหมาย 
       เพ่ือพัฒนากฎหมายในการอ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชน
       เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตาม
                 แนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือ 
         น าไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 

                         2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ข้อมูล 

 ปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 

งาน 2563 2564 2565 
1. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัท่ีได้รับการ
พัฒนา 

เรื่อง - 10 10 10 กม. 

2. ระบบการอนุญาตและการก ากบัดูแล 
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการภาครัฐ 

ระบบ 3 
(ปี 62) 

3 3 3 ศส. 

3. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บรกิารข้อมูล
ภาครัฐ 

ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 85 85 สล. 

 
       3) แนวทางการพัฒนา 
               3.1) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กฎหมายและการบังคับใช้ให้สอดคล้อง 
                     กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการบริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพและการบูรณาการเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งทุน 
         3.2) พัฒนาระบบการอนุญาต ก ากับ ดูแล และบริการแบบดิจิทัล 
             3.3) พัฒนา เผยแพร่ และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม                 

                     (National Industry Big Data) 
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               ๓.๒.4  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อ 
                                     ความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม 

         1) เป้าหมาย 
                 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือตอบสนอง
       ความต้องการการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน
               อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ข้อมูล 

 ปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย 

งาน 2563 2564 2565 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
(ปี 63 กรอ. 93.97 ล าดับที่ 1 ในสังกัด อก. 

ร้อยละ - 85 85 85 กรอ. 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 85 85 กรอ. 

3. การด าเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 85 85 กรอ. 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการและข้อมลูภาครัฐ 

ร้อยละ 80 
(ปี 62) 

85 85 85 กรอ. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
              3.1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือก้าวสู่ กรอ.  
                   4.0 

                                3.2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการตรวจประเมิน 
                     สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย สารเคมีและ
                       วัตถุอันตราย และเครื่องจักร 

             3.3) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการท างาน และข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัล 
                   ด้วยมาตรฐานและภาษาสากล 
               3.4) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน

                      และภาคอุตสาหกรรม 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรม........ ๑. ค่าธรรมเนียม.......  

๒. ค่าปรับ.......  

๓. ดอกเบี้ย.......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค่าเช่า.......  

๒. ...........  

๓. ...........  

รวมทั้งสิ้น    
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    ๓.๓.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 220.5176  ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืน ๆ ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

1. เรื่องส่งเสริมและสนับสนุน      
ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

รวม 186.3840 

 

186.3840     

 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
1. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน* 

 
 

24.8134 

 
 

24.8134 

- - - - 

 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อม    
ที่ยั่งยืน* 

 
21.1997 

 
21.1997 

    

 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 

 
11.4802 

 
11.4802 

    

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ 
แช่งขัน 
4. ผลผลิต : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
 

128.8907 

 
 

128.8907 

    

ล้านบาท 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๔ 
  

 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 

อ่ืน ๆ ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจ 
อุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวม 88.4885 88.4885     

 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   - - - - 

 5. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม* 9.5072 9.5072     

 6. โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม* 

78.9813 78.9813     

               รวมทั้งสิ้น 274.8725 274.8725     

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๕ 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๖ 
  

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 6. พ้ืนที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่างยืน 

1. มูลค่าการลงทุน 
1.1  มูลค่าการลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 
( 2559-2561) 

 

ค าอธิบาย : มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากจ านวนเงินทุนของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๗ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่างยืน 

1. มูลค่าการลงทุน 
    1.2  มูลค่าการลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมป้าหมาย 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 5 
( 2559-2561) 

 

ค าอธิบาย : 1) มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย พิจารณาจากจ านวนเงินลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาการ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การบิน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
3) บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ าแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กรอ. http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๘ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่างยืน 

2. สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร     
เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต กลุ่ม s-curve 

2,000  เครื่อง 
(ปี 2562) 

 

ค าอธิบาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ  - สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สจก.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๔๙ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

3. สถานประกอบการเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

2,000 ราย 
(ปี 2562) 

 

ค าอธิบาย : 1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการจัดการโรงงานหรืรออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การป้องกันปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมทั้ง
การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่เป็นวัตถุใช้กับโรงงานอ่ืน ๆ ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ า 
และการน าวัสดุเหลือใช้ ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
2) สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจ านวนสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่ายการประเมินตามเกณฑ์และได้รับรอง GI 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กทส.กรอ. 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๐ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่างยืน 

4. จ านวนพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพได้รับการศึกษา
เพ่ือรองรับการจัดท าแผนการ
ใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 

61 พ้ืนที่ 
(ปี 2561) 

 

ค าอธิบาย : พ้ืนที่ที่ได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยค านึงถึงความสมดุลในมิติต่าง ๆ (มิติด้านเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม สังคม การเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
- โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กทพ.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๑ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
แผนฯ 12 : 4.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่การเป็น 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ปี 2563 = EIT ระดับ 3 
(8 จังหวัด 10 พ้ืนที่) 
EIT ระดับ 2 (7 จังหวัด  
8 พ้ืนที่) 
ปี 2564 = EIT ระดับ 3 
(15 จังหวัด 18 พ้ืนที่) 
ปี 2565 = EIT ระดับ 3 
(15 จังหวัด 18 พ้ืนที่) 
 EIT ระดับ 1 19 พ้ืนที่ใหม่) 

8 พ้ืนที่ 
(ปี 2559) 

ปี 2565  
EIT 18 พ้ืนที่ 15 
เดิมเป็น EIT ระดับที่ 3 
มุ่งสู่ EIT ระดับที่ 5  
ปี 2569 
ปี 2564 เสนอก าหนด
พ้ืนที่ใหม่(เฟส 2) ใน 15 
จังหวัดเดิม จังหวัดละ 1 
พ้ืนที่ และพัฒนาให้ปี 
2565 เป็น EIT ระดับที่ 
1 ทั้ง 15 พ้ืนที่ + 4 
พ้ืนที่ใน 4 AEC 
(มุกดาหาร สระแก้ว ตาก 
และตราด) 

ค าอธิบาย : 1) การพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เน้นการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความย่างยืน ทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
อุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ  
- มิติด้านกายภาพ ได้แก่ การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
- มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๒ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

    

ค าอธิบาย : (ต่อ) - มิติด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันของพนักงาน และชุมชน  
- มิติด้านการบริหารจัดการได้ แก่ การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
3) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ด าเนินการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง 15 จังหวัด จัดท าโครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรม
มีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กบชุมชน  
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา 
ระดับที่ 1  การมีส่วนร่วม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา 
ระดับที ่2  การยกระดับ (Enhancement) : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
ระดับที่ 3  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เครื่องมือในการจัดการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับโรงงานและชุมชน 
ระดับที่ 4  การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน 
เป็นต้น 
ระดับที่ 5  เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลจากโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กอน.กรอ. 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๓ 
  

 

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิรูป : ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่างยืน 

6. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได้ 
ไม่น้อยกว่า : 6 KTOE 

2 KTOE 
(ปี 2562) 

 

ค าอธิบาย : - โรงงานที่มีระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น เช่น โรงงานผลิตน้ าแข็งหลอด น้ าแข็งซอง ห้องเย็น  
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และบุคลากรของโรงงานที่เกี่ยวข้อง 
- โรงงานที่มีการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ 
เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2549 และท าการยกเลิกและเพ่ิมเติมกฎกระทรวงบางข้อใน กฎกระทรวง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  เก็บข้อมูลจากโครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย Smart Safety Factory ส าหรับประเมินโรงงาน 
- โครงการส่งเสริมการเพ่ิมความสามารถด้านการควบคุมความปลอดภัยในระบบท าความเย็นใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
- โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กปภ.กรอ. 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๔ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

7. จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการให้บริการด้านการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

400 ราย 
(ปี 2561-2562) 

 

ค าอธิบาย : การให้บริการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต รวมทั้ง
แนะน าด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลจากโครงการที่ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีไปใช้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กทส.กรอ. 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๕ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
แผนปฏิรูป : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

1. มาตรฐานงานก ากับและ
ส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับสถานประกอบ 
การให้มีศักยภาพสูงขึ้น   
ไม่น้อยกว่า  

3 มาตรฐาน/ระบบ 
(ปี 2561) 

 

ค าอธิบาย : ก ากับดูแลเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กมร.กรอ. 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๖ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับ 
การจัดการภายในก าหนด 
 

ร้อยละ 98 
( 2561-2562) 

 

ค าอธิบาย : เป็นการก ากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน  วัตถุอันตราย  และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  การร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สล.กรอ. 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี(พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม        ๕๗ 
  

   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2. ก ากับดูแลและเฝ้าระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 18 การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับ
การจัดการ 1.35 ล้านตัน 
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
เข้าสู่ระบบ 19 ล้านตัน 
3. อัตราการใช้ประโยชน์กาก
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

1.18 ล้านตนั 
(ปี 2561) 

 

ค าอธิบาย : พัฒนาระบบการก ากับดูแลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ข้อมูลจัดเก็บจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กกอ.กรอ. 

 

 

 

 

 


