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ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. ๒๕63 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเปนทิศทาง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการ 

ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปน

รูปธรรมและมุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง และสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน  

 ดังนั้นเพื่อผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ป (พ.ศ. 2563) 

โดยมุงหวังใหอุตสาหกรรมของประเทศไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ

ประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกตใช จะกอใหเกิดการเพ่ิม

ผลิตภาพ มูลคา และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเข็มแข็ง  

 นอกจากนี ้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาปจจัยสนับสนุน ทั ้งในดานกฎหมายและกฎระเบียบ  

การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคสวนที่เกี่ยวของ จะเอื้อใหเกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจ

อุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการที่เปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะอาศัยการกำกับ

ดูแลอยางทั่วถึง การถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายการมีสวนรวม พรอมทั้งสรางการรับรูความ

เขาใจของภาคประชาชนเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อน อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีขาดไมได คือ การพัฒนาองคกรและ

บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหรองรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดร ับเง ินจัดสรรงบประมาณจำนวน 

555.8416 ลานบาท ปรับโอนเนื่องดวยสถานการณโควิด – 19 แลวคงเหลือ จำนวน 533.1218 ลานบาท 

ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการโครงการภายใตแผนงานตาง ๆ (เอกสารงบประมาณรายจาย สำนัก

งบประมาณ) ประกอบดวย  

 1. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.1 โครงการท่ี 1 โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

  จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 95.5260 ลานบาท แบงเปน 

  - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  จำนวน 35.2599 ลานบาท 

  - งบรายจายอ่ืน  จำนวน 60.2661 ลานบาท 
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 2. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  2.1 โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   สูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

   จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 23.5766 ลานบาท 

  2.2 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม  

   จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 23.5766 ลานบาท 

 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 

  3.1 โครงการท่ี 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 

   จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 11.5084 ลานบาท 

 4. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม  

  4.1 โครงการท่ี 1 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  

   จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 9.0139 ลานบาท 

สวนที ่ ๒ ความสอดคลองก ับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ  
    ส่ิงแวดลอม 

(๑) เปาหมายท่ี 1  อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ       
                       วัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

   เปาหมายท่ี 2  ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
                    สิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม 
                      เศรษฐกิจของประเทศ 
   เปาหมายท่ี 3  ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบ   
                     นิเวศ 
   เปาหมายท่ี 4  ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดาน  
                     ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของ 
                     การมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว   
 4.1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตร 
                                       ตอสภาพภูมิอากาศ  

                                           4.3.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและ                                         

                                           อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ี    
                                           เติบโตอยางตอเนื่อง  
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  4.4.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
 แผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 

  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
         การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเปาหมาย ลดการปลดปลอยมลพิษและ  
         ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑและมาตรฐาน   
         ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ      

 เพ่ือเขาสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    (๑) เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโต 

                  อยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
     เปาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     ประเด็นยอยท่ี 4.4.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     สงเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรมภายใต

ระบบนิเวศท่ีเหมาะสม และบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือลด
อุปสรรคตอการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม  

3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
    (๑) เปาหมายท่ี 1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน 
                            สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยา สะดวก  
                            รวดเรว็ โปรงใส 
         เปาหมายท่ี 2  ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
         เปาหมายท่ี 3  ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      เปาหมายท่ี 4  กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของ 
                          ประเทศ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลัก 
                                     คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ                  
                                     สูงมุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     สวนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับ
มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมี
ความหลากหลายซับซอนมากข้ึน และทันตอการเปลี่ยนแปลง พรอมท้ัง
จัดทำแผนพัฒนากำลังคนใหตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาในอาชีพราชการ และสรางแรงจูงใจใหคนดีและคนเกงให
สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการทำงานในหนวยงาน  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (๑) ประเด็น การเติบโตอยางย่ังยืน 

 ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
• เปาหมาย สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ยั่งยืน 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

- อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 50 ประเทศแรกของโลก 

2) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา 

- สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน โดยพัฒนาและ
สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมือง
อุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง 
ตลอดหวงโซคุณคา และกำหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
มีมาตรการเพ่ือจำกัดการใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและสงเสรมิ
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและ สิ่งอำนวยความ
สะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดย
สงเสริมท้ังอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ัง
การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ 
ท้ังดานการพัฒนาเครือขายท่ีประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต 
เครื่องมือ วิธีการ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับ
ใชกฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยาง
ยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน 

•  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน 
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3) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา  
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
- มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

• เปาหมายของแผนยอย : การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยลดลง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน

และขนสงสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ 
และสาขาการจัดการของเสียลดลง อยางนอยรอยละ 12 จาก
กรณีปกติ 

4) แผนยอย การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา  
- จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลง

น้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน  
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  
- จัดการสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล  

•  เปาหมายของแผนยอย 
- คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลงน้ำทะเล

มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐาน

ของประเทศไทย 

- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

•  การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
- คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และแหลงน้ำ 

ใตดินอยูในเกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอย
ละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 

            - คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูในเกณฑ  
       มาตรฐานประเทศไทย รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 
              ท้ังหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 
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  (๒) ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

     ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
• เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

• เปาหมายท่ี 2 พ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา
เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี 

• เปาหมายท่ี 3 ลดชองวางความเลื่อมล้ำระหวางพ้ืนท่ี 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

        จัดทำผังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ือสนับสนุน  
        การพัฒนาเมืองท่ีมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษท่ีมี 
        ประสิทธิภาพ จำนวน ๙ จังหวัดตอเนื่อง ๓ ป 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและ   
    อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 
    อยางยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา  
- จัดทำฐานขอมูลท่ีใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนา
พ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ี
อนุรักษ  
- จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ี ตามเกณฑและมาตรฐานการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกำหนดเขต
พ้ืนท่ีแนวกันชน โดยมีสัดสวนของพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ี
ชนบท พ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม  
- จัดใหมีหนวยงาน/องคกรท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือใหความรู 
ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง
ในระดับจังหวัด ระดับลุมน้ำ และระดับประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและไดมาตรฐาน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
      - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเมือง 
        อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (ระยอง สมุทรสาคร  
       สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี  
       พระนครศรีอยุธยา สระบุร ีนครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี  
       สุราษฎรธานี และสงขลา) เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนารวมกันทุก  
       ระดับเพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ตามแผนผัง 
       ภูมินิเวศอยางยั่งยืน 
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(๓) ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
     ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   
         • ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาท 
           ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  
         • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
           - สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ           
             ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 45 
    2) แผนยอย การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจผูประกอบการและ  
        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการ
สรางโอกาสใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเก่ียวกับองค
ความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา 
การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดำเนินการประมวลผลขอมูล
ขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึงรวมถึงการประมวลผลบนกลุมเมฆ 
ใหเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลและองคความรูท่ีเปนปจจุบัน   
บูรณาการและตอเนื่องใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารท่ีจำเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอด
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการ
ของวิสาหกิจประเภทตางๆ 
- สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และสถาบันวิชาการท้ังในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สงเสริมใหผูประกอบการทำธุรกิจอยางเก้ือหนุนกันระหวาง
ผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจให
เกิดการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและ
ใหคำปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต
และบริการท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการ
จัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ีทำงานรวม ท้ังในเชิงกายภาพและจาก
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับ
ผูประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดตนทุนของธุรกิจ และเปนแหลง
แลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย ท้ังยังเปนการเชื่อมตอธุรกิจระหวางกัน 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลาง 
ขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม 
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- สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐไดมากข้ึนโดยสงเสริมใหผูประกอบการนำสินคาและ
บริการมาข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ตองการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศ
ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมอยางชัดเจน 

• เปาหมายของแผนยอย 
- อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 
- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
- การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมท้ังลด
ตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 (๔) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายท่ี 1 บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของผูใชบริการ 

• เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการ
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

•  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอย

กวา รอยละ ๘๕ 
- ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลำดับขององคการ

สหประชาชาติ อยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ 
อันดับแรก 

2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน  

- พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช  

- ปรับวิธีการทำงาน  จาก “การทำงานตามภารกิจท่ีกฎหมาย
กำหนด” เปน “การใหบริการท่ีใหความสำคัญกับผูรับบริการ”  
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• เปาหมายของแผนยอย : งานบรกิารภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจทัิล
เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :  
- สัดสวนความสำเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนให

เปนดิจิทัล รอยละ ๑๐๐  

2) แผนยอย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา 
- จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
- กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  

• เปาหมายของแผนยอย : หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
จัดทำโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเรงดวน 15 ประเด็น 
ในประเด็นท่ี 5 บริหารจัดการน้ำและมลพิษ แผนงานการจัดการ
มลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมีท้ังระบบ 

๓) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปน

องคกรขีดสมรรถนะสูง”  
- กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษ  
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบ

ระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ 
ทันสมัย  

• เปาหมายของแผนยอย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐาน สากลและมีความคลองตัว 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตาม

เปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

๔) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนใน

ภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

- เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให
เปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง  
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- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง  

- สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ  

• เปาหมายของแผนยอย : บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงาน
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติสำนึก มี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐/

๘๕/๙๐/๙๕ 
- สัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลง รอยละ ๒๐/

๓๐/๔๐/๕๐ 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 ๑.๑ เรื่องสิ่งแวดลอม  
 ๑.๒ เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒) ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    ๒.๑ ระยะท่ี ๑ ระยะ ๕ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมุงจัดการ

มลพิษท่ีตนทาง สงเสริมการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาค
การผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรอยางมี ประสิทธิภาพใช
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดมลพิษต่ำ มีระบบจัดการของ
เสียจาก แหลงกำเนิดมลพิษทุกประเภทอยางเพียงพอและจัดการมลพิษไดตาม
มาตรฐาน โดยจะใช “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เปนเครื่องมือใน
การถายทอดยุทธศาสตร การจัดการมลพิษ ๒๐ ป มาสูการขับเคลื่อน และแปลง
ไปสูการปฏิบัติ 

 ๒.๒ ระยะท่ี ๒ - ๓ ชวงระยะ ๑๐ - ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุง
สงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใชทรัพยากรท่ีกำจัดยาก 
ลดการเกิดของเสียและมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการบริโภค สินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเปนหลักในชีวิตประจำวัน 

 ๒.๓ ระยะท่ี ๔ ระยะ ๕ ปสุดทาย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ไดวาง
กรอบแนวทางดำเนินงานเพ่ือให ประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ำ (Low 
carbon Society) บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาท่ียั่งยืนอยาง
แทจริง โดยมีฐานองคความรู เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องคกรรองรับ 
การพัฒนาประเทศแบบไรของเสีย (Zero Waste) 

๓) กิจกรรม 
 ๓.๑ เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดใหมี 

ประสิทธิภาพ 
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 ๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบ มลพิษ 

 ๓.๓ ผลักดันใหทุกภาคสวนใหรวมแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

๔) เปาหมายกิจกรรม 
  ๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมและ คุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับประชาชน  
 ๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนำไปสู

การเจริญเติบโตบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

 ๔.๓ ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการ
มลพิษทำใหเกิดความไววางใจ และความสำเร็จในการลดมลพิษ 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/
ข้ันตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงคท่ี ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๒) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ 
และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย
ฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๓) วัตถุประสงคท่ี ๑.๕ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๔) เปาหมายรวมท่ี ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน 
และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา
รอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ      มีปริมาณหรือ
สัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษา
คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

๕) เปาหมายรวมท่ี 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหม
และเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป 
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และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๖) เปาหมายรวมท่ี ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิม
การใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ี
จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจ
ในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐาน
ภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 ๗) ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
     (๘.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี      
                      ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบ 
                      นิเวศ 
              (๘.๒) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซ    
                      เรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ  
                      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
              (๘.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๓ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
              (๘.๔) แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปน 

           มิตรกับสิ่งแวดลอม 
๘) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

     (๗.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2.2 การสรางความเขมแข็งให 
  เศรษฐกิจรายสาขา 

(๗.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีด    
  ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

          ๙) ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
      (๙.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๓  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการ 
                       ทุจริตใหสูงข้ึน 
      (๙.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                       และประพฤติมิชอบ 

 (สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตร
การพัฒนา/เปาหมายระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา) 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี)  

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมี
คุณภาพ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 (สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยสามารถเปนไดท้ังแผนระดับ 
๓ ของหนวยงานเอง และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวของ) 

สวนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะ 
๓ ป 

๓.๑ ภาพรวม 
๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ 
  ยกระดับอุตสาหกรรมไทยกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม พรอมความปลอดภัย สูอุตสาหกรรม 4.0 ภายในป 2564 
๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ 
  ๑ บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย      

ดานการผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ  
  ๒ สงเสริม สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม 

ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม  

  ๓ พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร 
 
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

  ๑) เปาหมาย : เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดำเนิน
กิจการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความย่ังยืน 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
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ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ขอมูล 
ปฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

หนวย 
งาน 

1.เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1.1 จำนวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรับรอง
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ 
Eco Champion 
1.2 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
แหง 

 
 

แหง 

 
19 

(ป 58) 
 
8 

(ป 59) 

 
27 

 
 

15 

 
กนอ. 

 
 

กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตรายและไม
อันตราย) ไดรับการจัดการเขาระบบเพ่ิมขึ้น 

ลาน
ตัน/ป 

21 
(ป 58) 25 กรอ. 

3.สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสี
เขียวเพ่ิมขึ้น ราย 1,080 

(ป 60) 1,500 กรอ. 

4. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสีย
อันตรายไดรับการจัดการ 

ลาน
ตัน/ป 

1.18 
(ป 60) 1.65 กรอ. 

5. โรงงานอุตสาหกรรมไดรับการตรวจสอบดาน
มลพิษไมนอยกวา 

รอยละ 80 
(ป 59) 80 กรอ. 

เพ่ิม สปอ. 

 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 

(๓.๑) พัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดำเนินการ           
ตามกฎหมายอางเครงครัด 

(๓.๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 (Eco Industrial Town) 

(๓.๓) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใช            
ประโยชนจากกากอุตสาหกรรม 

(๓.๔) สงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเปน           
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(๓.๕) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและ           
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

(๓.๖) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย เฝาระวังและ          
จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน           
และชุมชนอยางตอเนื่อง 
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๔)  แผนงาน/โครงการ สำคัญ (ระบุชื่อโครงการ/ระยะเวลาดำเนินโครงการ/หนวยงานรับผิดชอบ ในสวน
ของรายละเอียดจัดทำใน Template 2) 

(๔.๑) โครงการพัฒนาและยุกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับ     
                      ส่ิงแวดลอมสูเมืองส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 

 (๔.๒) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

 (๔.๓) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการดานการสรางควาสามารถในการแขงขันของประเทศ 
๑) เปาหมาย : เพื่อสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย       

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ขอมูล 
ปฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. หนวย 
งาน 

2563 2564 2565 

1.มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น รอย
ละ 

5 
(ป 59-
61) 

5 5 5 กรอ./
กนอ. 

2.จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมใน
การจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

พ้ืนที ่ 38 
(ป 59) 7 7 7 กรอ. 

3.มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (เฉพาะ First S-curve) 

รอย
ละ 

5 
(ป 59-
61) 

5 5 5 
กรอ. 
เพ่ิม 
กนอ. 

   

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) ศึกษาและกำหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ (ระบุชื่อโครงการ/ระยะเวลาดำเนินโครงการ/หนวยงานรับผิดชอบ ใน
สวนของรายละเอียดจัดทำใน Template 2) 

(๔.๑) โครงการยกระดบัสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
 (๔.๒) โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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3.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.  เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง (ท่ีเก่ียวของกับ กรอ.)  
: ยกระดับความสามารถการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
 

1.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
แผน   :   3  พ้ืนท่ี 
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ 16 
พ.ย.2563 

 

- 
 

 

1.2 สถานประกอบการเขาสูระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
แผน   :   2,000  ราย  
ผล     :   3,467  ราย 
 
1.3 สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการกำกับ
ดูแลตามกฎหมาย 
แผน   :   4,000  ราย 
ผล     :   8,348  ราย 
 

 

: อุตสาหกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 

1.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปน
ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 
 

1.5 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ี
ไดรับการจัดการ 
แผน   :   18.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   17.51  ลานตัน/ป 
 

1.1 สถานประกอบการและ
โรงงานท่ีนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   N/A   
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ.2564  

 

1.6 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน   :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล     :   N/A    
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน 
เดือน ธ.ค.2563 
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เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2.  เปาหมายการใหบริการ 
หนวยงาน  (กรอ.)   
: 2. สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน  

2.1 สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
แผน   :   2,000  ราย  
ผล     :   3,467  ราย 
 

- 

 

2.2 โรงงานท่ีเขารวมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได 
ไมนอยกวา 
แผน   :   2  KTOE 
ผล     :   N/A  
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน 
เดือน ธ.ค.2563 
 

2.3 จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน   :   3  จังหวัด  
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ 16 
พ.ย.2563 

 

: 3. ผูประกอบการ SMEs ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและเขาถึง
แหลงทุน 

3.1 สถานประกอบการ SMEs ไดรับ
รายงานการวิเคราะหปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ไมนอยกวา 
แผน   :   2,000  เครื่อง  
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน 
เดือน ม.ค.2564 

3.1 เคร่ืองจกัรของสถานประกอบการ 

SMEs ท่ีเขา้รว่มโครงการมีประสิทธิภาพ

การผลิตเพ่ิมขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ 

แผน   :   รอ้ยละ 80 

ผล     :   N/A       

หมายเหต ุโครงการที่เกี่ยวขอ้งจะแลว้เสรจ็

ภายในเดือน ม.ค.2564 

: 4. สภาพแวดลอม
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเอ้ือตอคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 

4.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล    :   N/A    
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน 
เดือน ธ.ค.2563 

 
 
 

 

4.1 อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 10 
ผล     :   N/A       
หมายเหต ุโครงการที่เกี่ยวขอ้งจะแลว้เสรจ็

ภายในเดือน ม.ค.2564 

 
 



ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 

4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปน
ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 

4.3 ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
เขาสูระบบ 
แผน   :   18.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   17.51  ลานตัน/ป 

4.2. สถานประกอบการและ
โรงงานท่ีนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ.2564 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  
ผลผลิตท่ี 1  : กำกับดูแล 
สงเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
กิจกรรมท่ี 1  :  การกำกับดูแล 
และถายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 

1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการวัตถุอันตราย 
แผน   :   8,000  ราย 
ผล     :   8,348  ราย 
รอยละ  104.35 
 

2. ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหกับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
แผน   :   400   ราย 
ผล     :   20     ราย 
รอยละ  5   
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน
เดือน ก.พ.2564 

1. ขอรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยไดรับการ
จัดการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
แผน   :   รอยละ  98 
ผล     :   รอยละ  98.31  
 

2. สถานประกอบการและโรงงาน
ท่ีนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ี
ไดรับจากการถายทอดไปใชเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ.2564 

กิจกรรมท่ี 2  :  การบริการ
อนุญาตเก่ียวกับโรงงาน  
วัตถุอันตราย และ 
จดทะเบียนเครือ่งจักร 

1. จำนวนผูรับบริการ  
แผน   :    35,000  ราย 
ผล     :    45,485  ราย                       
รอยละ  129.96        

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ  
(จากผูรับบริการในกระบวนงาน
ใหบริการ ณ หองสารพันทันใจ) 
แผน   :   รอยละ  85 
ผล     :   รอยละ  91 

 

 

 

 

 



ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

1. สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
แผน  :   2,000  ราย  
ผล    :   3,468  ราย 

2. โรงงานท่ีเขารวมโครงการสามารถ
ประหยัดพลังงานได ไมนอยกวา 
แผน   :   2  KTOE 
ผล     :   N/A  
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน 
เดือน ธ.ค.2563 
3. จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน  :   3  จังหวัด  
ผล    :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ 16 
พ.ย.2563 

- 
 

กิจกรรมท่ี 1  :  พัฒนาระบบการ
อนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล 

1. ระบบการอนุญาตและการกำกับ
ดูแลไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
การใหบริการภาครัฐ  
แผน   :    4  ระบบ 
ผล     :    N/A                       
หมายเหต ุโครงการที่เกี่ยวขอ้งจะแลว้เสรจ็

ภายในเดือน ม.ค.2564 

- 

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 

1. จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน  :   3  จังหวัด  
ผล    :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ 16 
พ.ย.2563 

- 
 

 
  



ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 3 : สงเสริมและ
ยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

1. จำนวนสถานประกอบการเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา 
แผน  :   2,000  ราย  
ผล    :   3,467  ราย 

- 
 

 2. มาตรฐานงานกำกับและสงเสริม 
ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ 
สถานประกอบการใหมีศักยภาพ
สูงข้ึน ไมนอยกวา 
แผน  :   3  มาตรฐาน/ระบบ  
ผล    :   3  มาตรฐาน/ระบบ 

 
 

แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนา
และยกระดับเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 

1. จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล    :   N/A    
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน
เดือน ธ.ค.2563 

 
 

- 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนา
และใชนวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรม  :  พัฒนานวัตกรรม 
ลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ฐานขอมูลการปลอยกาซ 
เรือนกระจกรายปสำหรับ 
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม 
แผน  :   1  ระบบ  
ผล    :   N/A          
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน
เดือน พ.ย.2563 
 

1. สถานประกอบการและโรงงาน
ท่ีนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ี
ไดรับจากการถายทอดไปใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ.2564 

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสู 
สากล  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ / ผลิตภาพ 
กิจกรรม  :  ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

1. ผูประกอบการ SME ท่ีไดรับ 
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 
แผน   :   2,000/80  เครื่อง/ราย 
ผล     :   N/A  
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จภายใน
เดือน ม.ค.2564 

1. สถานประกอบการ SME  
ท่ีเขารวมโครงการมีประสิทธิภาพ
การผลิตเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 80 
ผล     :   N/A 
หมายเหตุ โครงการที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ม.ค.2564 

  



ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ
และส่ิงแวดลอม  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม 
กิจกรรม  :  บริหารจัดการ 
กากอุตสาหกรรม 
 
 
 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับ 
การจัดการ 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 
 
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
เขาสูระบบ 
แผน   :   18.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   17.51  ลานตัน/ป 
 

1. อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 10 
ผล     :   N/A       
หมายเหต ุโครงการที่เกี่ยวขอ้งจะแลว้เสรจ็

ภายในเดือน ม.ค.2564 

 

 
รวมผลการเบิกจายงบประมาณ  :  - ไดรับการจัดสรร 555.8416 ลานบาท  

- โอนกลับงบประมาณ 22.7198 ลานบาท  
- คงเหลืองบประมาณ 533.1218 ลานบาท 
- เบิกจายไปจำนวน 436.3562 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 81.85) 

ผลการดำเนินงาน 
  สรุปผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามระบบงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ตัวชี้วัด อยูระหวางดำเนินการ 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

              1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 13 ตัวชี้วัด บรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด 1 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมาย

ท่ีกำหนด 3 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด 2 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด 

  2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมายที่กำหนด 2 ตัวชี้วัด และอยูระหวาง

ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 

  จากผลตัวชี้วัดที่ดำเนินการไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายเปนตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

ของกรมที่สามารถเรงดำเนินการไดในชวงปลายปงบประมาณ   ในสวนของตัวชี้วัดที่ยังไมมีผลการดำเนินงาน

จะเปนผลจากการดำเนินงานโครงการตามงบรายจายอ่ืนซ่ึงตองใหโครงการแลวเสร็จ 

ปญหา/อุปสรรค 

  1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 

26 กุมภาพันธ 2563 สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชา 

  2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
มีผลกระทบในวงกวางตอการดำเนินงานในภาคสวนตาง ๆ ทำใหคาเปาหมาย ตัวชี ้ว ัด การใชจายเงิน
งบประมาณของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 
  



ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ขอเสนอแนะ 

  1. การจัดทำโครงการอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหเหมาะสมกับสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดในอนาคต ซ่ึงในบางกิจกรรมกรมสามารถดำเนินการเองได  

2. การดำเนินโครงการควรมีการกำหนดแผนงานท่ีชัดเจนในการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุ 

ยุทธศาสตรและแผนในระดับตาง ๆ มีการเรงรัดและติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน

และมาตรการตาง ๆ อยางเครงครัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

  3. จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง นโยบาย แผนงาน 

และโครงการ เพื่อเปนแนวทางการเขียนโครงการไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน นโยบาย และ

งบประมาณตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามสรุปผลการดำเนินงานตามระบบงบประมาณของ กรอ. ไตรมาสท่ี 
4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ จะไดติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการท่ีเก่ียวของซ่ึงมีกำหนดจะแลวเสร็จในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 
 
 
 

 


	3.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

