แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒565)
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเปนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูป ประเทศ
แผนความมั่นคง และนโยบายระดั บ กระทรวง แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรมและมุงไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนอยางแทจริง และสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะหปจจัยที่
เกี่ยวของกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัย
ภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาสและอุปสรรคในมิติตาง ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะหดังกลาวจึงนำไปสู
การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกตใช
จะกอใหเกิดการเพิ่ มผลิ ตภาพ มูลคาและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมี
ความเขมแข็ง และแขงขันไดในเวทีโลก ซึ่งสามารถทำไดโดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุนทั้งในดานกฎหมาย
และกฎระเบียบ การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมพัฒนาและนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช การรวมกลุมคลัสเตอร และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกั บภาคสวนที่เ กี่ยวข อง
จะเอื้อใหเกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการที่เปนมิตร
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะอาศัยการกำกับดูแลอยางทั่วถึง การถายทอดองคความรูและการสราง อยางไรก็ตาม
สิ่งที่ขาดไมได คือ การพัฒนาองคกรและบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหรองรับและเครือขายการ
มีสวนรวม พรอมทั้งสรางการรับรูความเขาใจของภาคประชาชนเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนทันตอการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการอยางตอเนื่อง
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วิสัยทัศน

ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ใหทันสมัย กาวไกล ยั่งยืน

พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
2. สงเสริม สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คานิยม

อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ใฝพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต/ผลิตภาพ และรองรับการพัฒนาพื้นที่รวมทั่งการรวมกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนไปสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 2 กำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่ อให การบริหารจั ดการดานกำกับดูแลและการเฝาระวังเตื อนภั ยมลพิษผลกระทบที่ เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบการกำกับดูแลและเฝาระวังเกี่ยวกับมลพิษภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ เพื่อลดปญหารองเรียน
ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมใหมีการจัดการอยางถูกตอง
เรื่องที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและเปนศูนยกลาง
ขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
ทบทวน พัฒนากฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนเปนไปตามกฎหมาย
และเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเขาถึงขอมูลธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อนำไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจ
เรื่ องที่ 4 พั ฒนาองค การและบุ คลากรผู ให บริ การตอบสนองตอความต องการของประชาชนเพื่ อ
ภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อตอบสนองความตองการการใหบริการ
แกผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
--------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตรชาติ

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) เปาหมาย
1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคน
รุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล
1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเปาหมาย ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ตามเกณฑและมาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเขาสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) เปาหมาย
1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ

1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
สงเสริมพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรมภายใตระบบ
นิเวศที่เหมาะสม และบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อลดอุปสรรคตอการลงทุน เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม
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3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เปาหมาย
1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยา สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใสภาครัฐมีความทันสมัย
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ
ทุกภาคสวนมีสวนรวมการพัฒนาประเทศ
2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูงมุงมั่น และเปนมืออาชีพ
2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
สวนราชการมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันตอการเปลี่ยนแปลง พรอม
ทั้ง จัด ทำแผนพัฒ นากำลัง คนใหต อบสนองความตอ งการในการปฏิบัติ งานและความกา วหนา ใน
อาชีพราชการ และสรางแรงจูงใจใหคนดีและคนเกงใหสามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการอยาง
มืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในหนวยงาน
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ยั่งยืน

2.2 แผนระดับที่ 2
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
· เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยาง

· การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับของประเทศดาน
ความ ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 50 ประเทศแรกของโลก
(1.2) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและ
สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่ชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก
ปศุสัตว และประมง ตลอดหวงโซคุณคา และกำหนดใหผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติด
ฉลากสิ่ งแวดล อ ม และส งเสริ ม การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให เป น มิ ต รต อ สิ่ งแวดล อ ม และมี
มาตรการเพื่ อจำกั ดการใช เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่เหมาะสม
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวและ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตาม
แนวทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยสงเสริมทั้ งอุป สงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่ อสรางมูล คาเพิ่มและ
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ประชาชนในท อ งถิ่ น รวมทั้ ง การขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ใน
ระดับประเทศ ทั้งดานการพัฒนาเครือขายที่ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใช
กฎหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
· เปาหมายของแผนยอย
1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน
สภาพภูมิอากาศ

(1.3) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอ

แนวทางการพัฒนา
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กำหนดเปาหมายและแนวทาง
การลดก าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่ส อดคลองกับ การพัฒ นาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดำเนินงาน
ตามแนวทางการลดก า ซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช
•
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ผลิตภั ณ ฑ และการจัด การการของเสีย เชน เพิ่มสัด สวนการใชพลังงานทดแทน พัฒ นาระบบโครงสราง
พื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ำ ลดการ
เกิดของเสีย เปนตน
2) มุ ง เป า สู ก ารลงทุ น ที่ เป น มิ ต รต อ สภาพภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้ น ฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พั ฒ นามาตรการเพื่ อขั บ เคลื่อนกาบริห ารจั ดการด านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง
ในการสงเสริมและสนับสนุน จูงใจใหภ าคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยาง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได อยางมีป ระสิทธิผล กำหนดให โครงการลงทุน ขนาดใหญ ของภาครัฐตอง
จัดทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให
สอดคล องกับ สภาพภู มิอากาศในป จจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ย งจากภัย พิบั ติรูปแบบตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• เปาหมายของแผนยอย
1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
และขนสงสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอยางนอย
รอยละ 12 จากกรณีปกติ
(1.4) แผนยอย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
• แนวทางการพัฒนา
1) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และ
แหลงน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหความสำคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งพิจารณา
สถานการณของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา
โดยการสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่
เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึง
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุม
มลพิษจากแหลงกำเนิดเปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และพิ จารณาถึงขีดความสามารถในการ
รองรับมลพิษของแหลงน้ำรวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดย
มีแนวทางและเปาหมายที่สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานเกลาง และระยะ
ยาว ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุ มการระบายมลพิ ษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้น ที่ และกำหนดให
มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะ
พื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่
ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมารการจราสจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือ
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พื้น ที่เขตเมื องเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพั ฒ นาระบบฐานข อมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสีย ง
เพื่อ ให ห น วยงานท องถิ่ น ติ ดตามตรวจวัดคุ ณ ภาพอากาศเสี ย งและความสั่น สะเทื อนในพื้ น ที่ของตนเอง
รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทันเหตุการณรวมถึงการ
ปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและ
กากอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ
กำหนดเปาหมายและแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ
และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยใหความสำคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
จากแหลงกำเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับ
ฟนฟู สถานที่กำจัดขยะใหดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเปนแหลงกำหนดมลพิษ กำหนดใหมี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการ
จดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะ
จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษ
จากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการ
ขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนำเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผู
กำจัด และหนวยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
· เปาหมายของแผนยอย
1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลง
น้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย
3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และ
แหลงน้ำใตดินอยูในเกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 35 ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมด
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทื อนอยูใน
เกณฑมาตรฐานประเทศไทย รอยละ 35 ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
0.74
3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
(2.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
· เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
เกิ ด ศู นย กลางความเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสั งคมในทุ กภู มิ ภาคของประเทศ เพื่ อ กระจายความเจริ ญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
· เปาหมายที่ 2 พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาเมือง
นาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลง
โบราณคดี
· เปาหมายที่ 3 ลดชองวางความเลื่อมล้ำระหวางพื้นที่
· การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
1) จัดทำผังพื้นที่อุตสาหกรรม ตามเกณฑมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๙ จังหวัดตอเนื่อง ๓ ป
(2.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาเมืองชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
· แนวทางการพัฒนา
1) จัดทำฐานขอมูลที่ใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพื้นที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ โดยกำหนดใหจังหวัดเปนฐานในการ
การพัฒนาเชิงพื้นที่โดยผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผนังตาง ๆ อาทิ
เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอยางยั่งยืน เปนตน และจัดทำและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห
ขอมูลสำหรับเปนฐานขอมูลในการจัดทำและสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ
จังหวัด และชุมชน
2) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑและมาตรฐาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดสวนของ
พื้นที่ปา พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำแผนผังภูมิ
นิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใชพื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม โดยกำหนดเขตพื้นที่สำหรับเปนพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขต
พื้นที่ลุมน้ำ 25 ลุมน้ำ เปนขอบเขตของภูมินิเวศพิจารณาและสรุปศักยภาพและขอจำกัดในการใชพื้นที่
โดยกำหนดจากความเหมาะสมของการใชพื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทำแผนผังความเหมาะสมในการใช
พื้นที่ทางภูมินิเวศอยางยั่งยืนของแตละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี
มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
3) จัดใหมีหนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อใหความรู ประสาน
และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุมน้ำและระดับประเทศ ฟนฟู
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมีหนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อใหความรู
ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั่งในระดับ
จังหวัด ระดับลุมน้ำ และระดับประเทศ
· เปาหมายของแผนยอย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มลพิษที่มปี ระสิทธิภาพครอบคลุมและไดมาตรฐาน
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี
นครปฐม ปทุ มธานี พระนครศรีอยุ ธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุ รี สุร าษฎรธ านี และ
สงขลา) เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนารวมกันทุกระดับเพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ตามแผนผังภูมิ
นิเวศอยางยั่งยืน
(3) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
(3.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
1) สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 45
(3.2) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
โดยใหความสำคัญกับการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทาง
การเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ประเมิน มูลคาทรัพยสินในรูปแบบตางๆ เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความ
นาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม
· แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึง
แหลงเงินทุนที่เปนนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ อาทิ การระดมทุนโดยไมผา นแพลตฟอรมในปจจุบัน ครอบคลุม
วงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและนาเชื่อถือทั้งในและนอกประเทศ พรอมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมและ
กฎหมายที่เอื้อตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ และบูรณาการการดาเนินงานระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ
๒) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ตอบสนองความตองการที่เหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
๓) พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใช
เปนหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีไทยที่มีความเสถียรและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อชวยใหผูประกอบการที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
๔) พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และ
ระบบการรูจักลูกคาที่สะดวกมากขึ้น โดยใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงินและที่มิใชการเงิน เพื่อเปน
ขอมูลบงชี้สถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือ ตลาดทุน
๕) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวย
ตนทุนที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สงเสริมการใชบริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินที่เปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทาง
การเงินของทุกภาคสวนอยางทั่วถึง
๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน
และการประกันภัย รวมทั้งสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตางๆ สราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการนาเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทาง
การเงิน
๗) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา
(3.3) แผนยอย การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
· แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการ
สรางโอกาสใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนาทรัพยสิน
ทางปญญา การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดำเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน ซึ่ง
รวมถึงการประมวลผลบนกลุมเมฆ ใหเปนระบบที่รวบรวมขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบัน บูรณาการและ
ตอเนื่องใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่จำเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการ
พัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจประเภทตางๆ
2) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และสถาบันวิชาการทั้งในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนา
ระบบและศูนยบมเพาะผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
ทำธุรกิจอยางเกื้อหนุนกันระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคำปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการการผลิต และพัฒนา
บุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
3) สนับสนุนใหเกิดพื้นที่ทำงานรวม ทั้งในเชิงกายภาพและ
จากการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการทุกระดับเพื่อลดตนทุนของ
ธุรกิจ และเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ทั้งยังเปนการเชื่อมตอธุรกิจระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม
4) สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐไดมากขึ้นโดยสงเสริมใหผูประกอบการนำสินคาและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนา
นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจางสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอยางชัดเจน
· เปาหมายของแผนยอย
1) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ยกระดับ

2) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
3) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการ

· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
เพิ่มศักยภาพผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมทั้งลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(๔) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1) เปาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูใชบริการ
2) เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
· การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
1) ระดั บความพึ งพอใจในคุณภาพการให บริการของภาครัฐ
ไมนอยกวารอยละ ๘๕
2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลำดับขององคการ
สหประชาชาติ อยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก
(4.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน
· แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภารัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ
รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขึ้นตอนการออก
ใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินางปญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล
2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความ
รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้ นที่และตรวจสอบได ตามหลักการ
ออกแบบที่เปนสากล เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิด
ประโยชนสูงสุด
3) ปรั บ วิ ธี ก ารทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิ จ ที่
กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานดวยมือ เปนการทำงาน
ระบบดิจิทัลทั้งหมดเชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกร
เดี ยว มีการพั ฒ นาบริการเดิมและสรางบริการใหม ที่เป น พลวัตสอดคลเองเหมาะสมกับ สถานการณ และ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ ผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการ
ดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ
• เปาหมายของแผนยอย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สัดสวน
ความสำเร็จของกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล รอยละ ๑๐๐
(4.3) แผนยอย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
· แนวทางการพัฒนา
1) จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตร
ชาติ เพื่อใหงบประมาณเปนเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน วยงานทั้งในภารกิ จพื้ นฐาน ภารกิจ ยุทธศาสตร การกิจ พื้น ที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ ไดรับ มอบหมายให
สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว สอดคลองกับ สถานการณและความเรรงดว นในแตล ะชว งเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน
2) กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และ
ภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั่งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปน
การติด ตามเปาหมายตามยุทธศาสตรช าติโดยพัฒ นาการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบ และ
นำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั่งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุปา
หมายตอสาธารณะ เปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
• เปาหมายของแผนยอย : หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) จัดทำโครงการรองรับประเด็นการพัฒนาเรงดวน 15 ประเด็น
ในประเด็นที่ 5 บริหารจัดการน้ำและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษฯ แผนงานโครงการจัดการสารเคมี
ทั้งระบบ
(4.4) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
· แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปด
กวาง เป น องค กรขี ดสมรรถนะสู ง” สามารถปฏิ บั ติ งานอย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ มี ความคุ มค า เที ย บได กั บ
มาตรฐานสากล รองรั บ สภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามหลากหลายซั บ ซ อ นและทั น การ
เปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลขนาดไหญมาใชในการ
พัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการทำงานและขอมูลระหวางองคกร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสราง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แพลตฟอร มดิ จิ ทั ล ที่ ภ าครั ฐ สามารถใช รว มกัน เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการเขาถึงขอมูล ที่ ส ะดวกและรวดเร็ว
เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปด
ภาครัฐใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปนและใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค
ความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเยนรูและการเสริมสรางการับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครับอยางเต็มศักยภาพ
3) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร า งองค ก ารและ
ออกแบบระบบการบริห ารงานใหม ให มีความยืดหยุน คลองตั ว กระชับ ทั นสมัย สามารถตอบสนองต อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑ
มาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งสางกฎระเบียบไดเอง
อยางเหมาะสมตามสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไป เนน ทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเป น
เครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อมุมงไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสุง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปนสำนักงานใหม ใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญ เพื่อวิเคราะหคาดการณ ลวงหนาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามา
ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน
· เปาหมายของแผนยอย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐาน สากลและมีความคลองตัว
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) สัดสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตาม
เปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๙๐
(๔.5) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
· แนวทางการพัฒนา
1) ปรับ ปรุงกลไกในการกำหนดเป าหมายและนโยบาย
กำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกำลังคนภาครัฐมี
ความเหมาะสมกับภารกิ จของภาครัฐ และสอดคลองกับ ทิศทางการพั ฒ นาประเทศตามยุทธศาสตรช าติ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุน
คล องตั ว ให กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ในการบริห ารทรั พ ยากรบุ คคล ในทุ กขึ้ น ตอนควบคูกั บ การเสริ มสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรมใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโดยยาย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว
2) เสริม สรา งความเข ม แข็ งในการบริห ารงานบุ ค คลใน
ภาครั ฐ ใหเ ปน ไปตามระบบคุณ ธรรมอยา งแทจ ริง โดยการสรรหาและคัด เลือ กบุค คลที ่ม ีค วามรู 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให
สามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานใน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาครัฐ โดยมี การประเมิ น ผลและเลื่ อนระดับ ตำแหนงของบุคลากรภาครัฐ ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสราง
ความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสราง
กลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโดยยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัว เพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูป
ต า ง ๆ อาทิ การจ า งงานที่ มี ลั ก ษณะชั่ ว คราวให เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานในภาครั ฐ ได อ ย า งมี
ประสิท ธิภ าพ รวมทั้ งการทบทวนและปรับ เปลี่ย นระบบค าตอบแทนที่ เป น ธรรม มีมาตรฐานเหมาะสม
สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารราคาตอบแทน และสิทธิประโยชนของบุคลากร
ภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานได
อยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากร
ของรัฐ
3 ) พั ฒ น าบุ คลากรภ าครั ฐ ทุ กป ระเภ ท ให มี ความ รู
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุ คลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดาน
ดิ จิ ทั ล มี ทั ศ นคติ แ ละกรอบความคิ ด ในการทำงานเพื่ อ ให บ ริ ก ารประชาชนและอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒ นา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิ บัติราชการเปนมือ
อาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงาน รวมกับภาคสวนอื่นได
อยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำที่ถูกตอง คำนึงถึง
ประโยชน ของส วนรวมมากกวาประโยชน ของสว นตน ตลอดจนสง เสริม ใหมีก ารคุ ม ครองและปกปอ ง
บุค ลากรภาครัฐ ที ่ก ลา ยืน หยัด ในการกระที ่ถูก ตอ งและมีพ ฤติกรรมการปฏิ บั ติงานตามจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สร างผู น ำทางยุทธศาสตรในหน วยงานภาครั ฐทุ กระดั บ
อยางตอ เนื่ อ งและเป น ระบบ เพื่ อให ผู น ำและผู บ ริห ารภาครัฐ มีความคิดเชิงกลยุท ธมีค วามเขาใจสภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก มี
ความสามารถในการนำหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม
เปนทั่งผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตอง
ไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมี
สมรรถนะที่จำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลงง เพื่อสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาขน
· เป าหมายของแผนยอย : บุ คลากรภาครัฐยึ ดค านิ ยมในการ
ทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐/๘๕/๙๐/๙๕
2) สัดสวนเจาหนาที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง
รอยละ ๒๐/๓๐/๔๐/๕๐
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
· ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
· การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยอยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 50 คะแนน
(5.2) แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
· แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมนกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกยะไดวาวิ่งใด
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน ตอการ
ทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม และคานิยม
สุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวน
ตน และตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึ กษาภาคบั งคั บ ที่ เด็ กไทยทุ กคนต องเรี ยนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ตั้ งแต ระดั บ ปฐมวั ยจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีวามเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซือ่ สัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
มีความใสสะอดา ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส
ถู กต อง เป นธรรม ไม คดโกง รูจั กแยกแยะเรื่ องสวนตั วออกจากหน าที่ การงาน การสรางธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการ
สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุ
จรติประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส
3) ปรั บระบบงานและโครงสร างองค กรที่ เอื้ อต อการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใช
ดุลพินิจของผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้ง
ระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การ
เขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริม การเขาถึง
ขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จางจาง และการดำเนินการ
ภาครั ฐ เพื่ อบู รณาการการทำงานของรั ฐและประชาชน รวมถึ งส งเสริ มสนั บ สนุ น การตื่ น ตั วและเพิ่ มขี ด
ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจรติคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุมครอบผูชี้เบาะแสดที่สามารถสรางความเชื่อมมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

และบริการ

2) จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 10

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
1) ดานเศรษฐกิจ
1.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป
หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน
หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

อัจฉริยะ

อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
Big data (สนับสนุน)

· เปาหมายของแผนยอย
1) ประชาชนมีวฒ
ั นธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
· การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
1) รอยละของหนวยงานทีผ่ านเกณฑการประเมิน ITA

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 อุตสาหกรรมสาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประเด็นการปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-

ประเด็นการปฏิรูปที่ 14 การเพิ่มการแขงขันทางธุรกิจหนวยงานดูแลควบคุมดานกฎหมายดานการแขงขันทางการคา และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 15 คณะทำงานดานการ
ประชาสัมพันธ (สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การเพิ่มระดับการแขงขันทาง
ธุรกิจ-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การเพิ่มระดับการแขงขันทาง
ธุรกิจ-ความยากงายในการทำธุรกิจ (สนับสนุน)
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Integration)

หัวขอยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 Regional Integration
Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดานการรวมกลุมในภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 Cluster and Hubs พัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนยกลางของภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 Regional Headquarter/
ศูนยกลางของภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade ขจัด
อุปสรรคทางการคา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 สงเสริมใหผูประกอบการไทย
ลงทุนในตางประเทศ
หัวขอยอย 1.3 ระบบนิเวศดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
(R&D Innovation Ecosystem)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การจัดตั้งศูนยกลางวิจัยและ
พัฒนา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การตั้งศูนยกลางเพื่อสงเสริม
ธุรกิจสตารทอัพและสเกลอัพ
หัวขอที่ 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การสรางและใช Big Data
ภาคเกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การจัดตั้ง Centre of
Excellence สำหรับภาคเกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การรางแรงงานคุณภาพ
(Super Workder) และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร
หัวขอยอย 2.2 การเสริมสรางพลังอำนาจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 การสรางความมีสวนรวม
จากเอกชนในการลดควาเหลื่อมล้ำ
หัวขอที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวขอยอย 3.3 การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐานและนวัตกรรม
หัวขอยอย 3.4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหาร
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
หัวขอยอย 3.5 การปฏิรูปหนวยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body)
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และสิ่งแวดลอม

2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
เรื่องที่ ๑ เรื่องสิ่งแวดลอม
๑) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ ระยะที่ ๑ ระยะ ๕ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) จะมุงจัดการมลพิษที่ตนทาง สงเสริมการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
ภาคการผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรอยางมี ประสิทธิภาพใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดมลพิษต่ำ มีระบบจัดการของเสียจาก แหลงกำเนิดมลพิษทุกประเภทอยาง
เพียงพอและจัดการมลพิษไดตามมาตรฐาน โดยจะใช “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เปน
เครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตร การจัดการมลพิษ ๒๐ ป มาสูการขับเคลื่อน และแปลงไปสูการ
ปฏิบตั ิ
๒.๒ ระยะที่ ๒ - ๓ ชวงระยะ ๑๐ - ๑๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุงสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใชทรัพยากรที่กำจัด
ยาก ลดการเกิดของเสียและมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการบริโภค สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนหลักในชีวิตประจำวัน
๒.๓ ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปสุดทาย (พ.ศ. ๒๕๗๕
- ๒๕๗๙) ไดวางกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อให ประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ำ (Low carbon
Society) บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง โดยมีฐานองคความรู
เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องคกรรองรับ การพัฒนาประเทศแบบไรของเสีย (Zero Waste)
๓) กิจกรรม
๓.๑ เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่
แหลงกำเนิดใหมี ประสิทธิภาพ
๓.๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ มลพิษ
๓.๓ ผลักดันใหทุกภาคสวนใหรวมแกปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
๔) เปาหมายกิจกรรม
๔.๑ ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิด
มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน
๔.๒ การผลิตและการบริโภคสินคาที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมนำไปสูการเจริญเติบโตบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
๔.๓ ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการ
มลพิษทำใหเกิดความไววางใจ และความสำเร็จในการลดมลพิษ
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค
(๑) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๒) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่
เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และ
น้ำ
(๓) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2) เปาหมายรวม
(1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอย
ละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณ
หรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและ
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจ
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน
รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส
ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน
ดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจาย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
(3.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
1. สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชน
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

· ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไมต่ำกวารอยละ 5
2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมใหสามารถตอยอด
สูอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมบนฐานของความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปน
ฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
· ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 3, 4, 5 และ 6 ตอป ตามลำดับ
เปาหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
· ตัวชี้วัด 3.1 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ จำนวน 15 พื้นที่
เปาหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกาลาแงละขนาดยอมมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
(3.๒) แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1.1 การพัฒนาดานการคลัง
1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
๒. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจาย
รายไดสูคนในชุมชนอยางทั่วถึง อันจะนำมาซางความเขมแขงของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐาน
รากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร
2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
กาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูง จำเปนตองมีการกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพในปจจุบันเพื่อเปน
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปได รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใชโอกาสของการ
เปลี่ ย นแปลงบริ บ ทใหม ๆ ในโลก เช น การกาวเข าสู สังคมผูสู งอายุ การเปลี่ย นแปลงสภาวะภู มิ อากาศ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเขมขน ดิจิทัล
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายและแนว
ทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทสนไทยจาก
เปลี่ย นแปลงในบริบ ทตาง ๆ ในโลก และศักยภาพในการแขงขัน ที่ แท จริงของประเทศไทยในปจ จุบัน ซึ่ ง
แบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมอุตสาหกรรมที่ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่
เขมแข็งที่จะตอยอดไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนามากขึ้น และ (2) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตที่
ใชโอกาสจากบริบทใหม ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกตางกัน ดังนี้
1) พั ฒ นาต อยอดความเข ม แข็ งของอุ ต สาหกรรมที่ มี
ศักยภาพ ปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1)
ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดสำคัญของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้น
ก า วหน า เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค า ที่ ร องรั บ ความต อ งการที่ ห ลากหลายของผู บ ริโภค 1.2) สรางระบบกลไกและ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร 1.3)
สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) สงเสริม
การสรางและพัฒนาตลาดสำหรับสินคาที่มีคุณภาพ
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่
ชั ด เจนและนำไปปฏิ บั ติ ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม และ 2.4) ปรั บ ปรุ งกฎหมายและระเบี ย บที่ เอื้ อ ให เกิ ด
อุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว
2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน
4) ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
(4.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ ๓ สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสำคัญเปนลำดับแรกกับการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
· ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตองและนำไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกำจัด
อยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
· ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักที่อยูในเกณฑดี
เพิ่มขึ้น
· ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันไดรับการ
แกไขและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4.2) แนวทางการพัฒนา
1. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้ง ทางอากาศ ขยะ น้ ำเสี ย และของเสี ยอั น ตรายที่เกิด จากการผลิ ตและบริโภค สรางเมืองที่ เปน มิต รกับ
สิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
(1) เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต (2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ
ในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตและลุมน้ำสำคัญอยางครบวงจร (3) แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือ
และภาคใต (4) ปรับ ปรุงกฎหมายและพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานเมืองเพื่อรองรับ การเติบ โตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1) สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู เกษตรกรรมที่ ยั่ งยื น (3) สงเสริมการท องเที่ย วที่ ยั่งยืน (4) สรางแรงจูงใจเพื่ อให เกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความ
สามารถในการปรับ ตัวตอการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (1) จัดทำและปรับ ปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดกาซ
เรื อ นกระจกในทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะสาขาการผลิ ต ไฟฟ า การใช พ ลั ง งานในภาคขนส ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ให มี ก ารจั ด เก็ บ และรายงานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก (4) เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการวิจั ยและพั ฒ นาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนั บสนุนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวน
รวมของประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(5.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบูรกิจของ
ประเทศ
· ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตอ
งบประมาณรายจาย
เปาหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
· ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวา
รอยละ 50
(5.๒) แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ
3. เพิ่ มประสิท ธิภ าพและยกระดับ การให บ ริการสาธารณะให ได
มาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก
ตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
4.2 ปองกันการทุจริต
- เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดำเนินงานในการ
กำหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจรติและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยาง
ตอเนื่อง
- เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและความเข ม แข็ ง ให แ ก ศู น ย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวังปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทำงานรวมกันอยางมีกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากมี)
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ การสงเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 ชื่อแผนระดับที่ 3 การพั ฒ นาปจจัยสนับสนุนให เอื้อตอการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 ชื่ อ แผนระดั บ ที่ 3 การพั ฒ นาสมรรถนะองค กรเพื่ อให บ ริก ารอย างมี
คุณภาพ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ของ อก.
Industry)

2.4 นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การผลักดันภาคเกษตรเขาสูเกษตรสุอุตสาหกรรม (Agricultural
2. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)
3. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (SME 4.0)
4. การสงเสริมการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0)
5. การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion)
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการกระทรวง (MOI Transportation)
---------------------------------

สวนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ

“ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ทันสมัย กาวไกล ยั่งยืน”
๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ
๑. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
๒. สงเสริม สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภั ย วั ต ถุ อัน ตราย พลั งงานและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม เพื่ อ ประโยชน ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม
๓. พัฒนาสมรรถนะองคการและบุคลากร
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓.๒ แผนปฏิบัตริ าชการ

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
๑) เปาหมาย
เพื่อสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบกิจการโรงงานในดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเพิ่มศักยภาพการผลิต การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน การบำบัดและกำจัดมลพิษจากโรงงานรวมทั้งการจัดการน้ำเพื่อการ
อุตสาหกรรม
๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ขอมูล
ปฐาน

1. มูลคาการลงทุนของของโรงานอุตสาหกรรม รอยละ
5
ที่เพิ่มขึ้น
(59-61)
2. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
รอยละ
5
เปาหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (S-curve)
(59-61)
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรมไดรับการ
เครื่อง 1,500
ปรับเปลีย่ นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(61-62)
การผลิต กลุม S-curve
2,000
4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรม
ราย
(ป 62)
สีเขียวเพิ่มขึ้น
5. แผนการใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่รองรับ
จังหวัด
3
การรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(ป 62)
6. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
รอยละ
6.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เปาหมาย
ดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
8
6.2 ยกระดับโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม จังหวัด/
เชิงนิเวศผานเกณฑการพัฒนาฯ ระดับ 2
พื้นที่ (ป 59)
6.3 ยกระดับโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม จังหวัด/
เชิงนิเวศผานเกณฑการพัฒนาฯ ระดับ 3
พื้นที่
7. จัดทำระบบ safety application สำหรับ
ประเมินโรงงาน
8. ผลประหยัดพลังงาน

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด ปงบประมาณ
พ.ศ.
2563
2564
2565
5
5
5

หนวยงาน

5

5

5

2,000

2,000

2,000

กร.1-2
ศส.
กร.1-2
ศส.
สจก.

2,000

2,000

2,000

กทส.

3

5

5

กทพ.
กนอ.

20

20

20

15/18

15/18

15/18

15/18

15/18

15/18

เรื่อง

-

3

3

3

กปภ.

ลาน
บาท

-

10

10

10

กปภ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) แนวทางการพัฒนา
3.1) สงเสริมเทคโนโลยีดานการผลิตดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และ
รองรับการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
3.2) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม มาตรฐาน ระบบ
บริหารจัดการและขอปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานและการผลิต รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศ
3.3) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร เพื่อความไดเปรียบทางการคาและลดปญหาการรองเรียน
3.4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ขนาดยอม

4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
4.1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
(1) โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและ

4.2) แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
4.2.1) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมศี ักยภาพในการแขงขัน
(1) โครงการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบ GIS
4.3) แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
4.3.1) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
(1) โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart Safety
Factory สำหรับประเมินโรงงาน
(2) โครงการสงเสริมการเพิ่มความสามารถดานการควบคุมความปลอดภัยใน
ระบบทำความเย็นใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น
(3) โครงการสงเสริมความปลอดภัยการใชกาซอุตสาหกรรม
(4) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry)
4.3.2) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
(1) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน (CSR-DIW)
(2) โครงการยกระดั บ และพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศในพื้ น ที่
เปาหมาย 15 จังหวัด
(3) โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(4) โครงการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)
(5) โครงการพัฒนาและเพิ่มเติมฐานขอมูลตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 4.0

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๑) เปาหมาย
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับภาคอุตสาหกรรมที่มุงเนนการดำเนินกิจการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระบบหรือคูมือมาตรฐานการกำกับดูแล
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ระบบเฝาระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม
(น้ำ, อากาศ)
3. ขอรองเรียนเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยจากการประกอบการอุตสาหกรรม
ไดรับการจัดการภายในกำหนด
4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตราย/
ไมอันตราย) เขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
5. อัตราการใชประโยชนจากกาก
อุตสาหกรรม
6. จำนวนโรงงานที่รายงานผลการติดตามการ
ปลอยมลพิษเขาสูระบบฐานขอมูลเตือนภัย
มลพิษอุตสาหกรรม

7. การลดลงของปริมาณการใชสาร HCFCs
(ODP tonne) จากปฐาน (พ.ศ. 2556)
8. ปริมาณการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกจากมาตรการทางอุตสาหกรรม
(กลุมปูนฯ กลุม สารทำความเย็น
น้ำเสียอุตสาหกรรม)
9. สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายไดรับการ
ยกระดับ

หนวยนับ
คูมือ/
ระบบ
ระบบ
รอยละ
ลานตัน
รอยละ
รอยละ
ของ
โรงงาน
ที่เขาขาย
ตองติดตั้ง
และสง
ขอมูล
รอยละ

ขอมูล
ปฐาน
3
(ป 62)
98
(ป 62)

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย
2563
2564
2565
งาน
3
3
3
กมร.
1

2

2

กวภ.

99

100

100

สล.

1.5/20

กกอ.

10

กกอ.

90

กวภ.

1.56/24 1.35/18.35 1.35/19
(ป 62)
10
10
10
(ป 62)
75
80
85
(ป 62)

-

56

56

56

กวอ.

Kt CO2
eq.

-

-

995

1,020

กวอ.

ราย

-

-

100

-

กวอ.

๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑) พัฒนาระบบการกำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหเปนมาตรฐานเดียว
3.2) เฝาระวังและตรวจสอบสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
3.3) พัฒนาระบบฐานขอมูลและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

การแขงขัน

4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
4.1.1) โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพใน

(1) โครงการพัฒ นาศักยภาพองคความรูเกี่ยวกับการกำกับโรงงาน
จำพวกที่ 1 และ 2 แกเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกจังหวัดในประเทศไทย
(2) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเปนผูตรวจสอบเอกชน
ดำเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
4.2 แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
4.2.1) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
(1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายใหเปนสากล
(2) โครงการรายงานและติ ด ตามประเมิ น การการลดก า ซเรื อ น
กระจกภาคอุตสาหกรรม
(3) โครงการบริหารจัดการน้ำเสียแกโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
คลองเปรมประชากร
4.2.2) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
(1) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมที่ มี
ปญหาเสี่ยงตอการลักลอบทิ้ง โดยใชหลักการ 3Rs และ KAIZEN
(2) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ผู ป ระกอบการจั ด การของเสี ย
ภาคอุตสาหกรรม

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกกับ
ประชาชน และเปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
1) เปาหมาย
เพื่ อพั ฒ นากฎหมายในการอำนวยความสะดวกการให บ ริ การประชาชนเป น ไปตาม
กฎหมายและเป นไปตามมาตรฐานการปฏิบั ติงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเขาถึง
ขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจ
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการ
พัฒนา
2. ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแล
ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการใหบริการภาครัฐ
3. ความพึงพอใจในการเขาใชบริการขอมูล
ภาครัฐ

หนวยนับ
เรื่อง

ขอมูล
ปฐาน
-

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย
2563
2564
2565
งาน
10
10
10
กม.

ระบบ

3
(ป 62)

3

3

3

ศส.

รอยละ

80
(ป 62)

85

85

85

สล.

3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม กฎหมายและการบังคับใชใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการบูรณาการเชื่อมโยง
เขาถึงแหลงทุน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

Industry Big Data)

3.2) พัฒนาระบบการอนุญาต กำกับ ดูแล และบริการแบบดิจิทัล
3.3) พัฒนา เผยแพร และบริการขอมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (National

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองคการและบุคลากรผูใหบริการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนเพื่อภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม
1) เปาหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อตอบสนองความตองการ
การให บ ริ ก ารแก ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมและประชาชนอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต อการ
เปลี่ยนแปลง
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
(ป 63 กรอ. 93.97 ลำดับที่ 1 ในสังกัด อก.
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามหลักเกณฑ
เพิ่มขึ้น
3. การดำเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการและขอมูลภาครัฐ

หนวยนับ
รอยละ

รอยละ
รอยละ

ขอมูล
ปฐาน
-

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. หนวย
2563
2564
2565
งาน
85
85
85
กรอ.

80
(ป 62)
80

85

85

85

กรอ.

85

85

85

กรอ.

80

85

85

85

กรอ.

(ป 62)

รอยละ

(ป 62)

3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อกาวสู กรอ. 4.0
3.2) พั ฒ นาบุ ค ลากรใหมี ความรูและทั กษะดานการตรวจประเมิน สิ่งแวดลอ ม
ความรับผิดชอบตอสังคม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และเครื่องจักร
3.3) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ วิธีการทำงาน และขอมูลใหเปนระบบดิจิทัลดวย
มาตรฐานและภาษาสากล
3.4) สรางความรูความเขาใจแกประชาชนเพื่อภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและ
ภาคอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*

ลานบาท

แหลงเงิน*
เงินงบประมาณแผนดิน
(ลานบาท)

เงินรายไดของหนวยงาน

เงินกู
ในประเทศ

อื่นๆ

ตางประเทศ

๑,๙๒๕.๔๒๙๗
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการ
1) เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดของหนวยงาน
เงินกูในประเทศ
เงินตางประเทศ
อื่นๆ

ตอสิ่งแวดลอม

2563

2564

2565

วงเงินรวม

-

-

-

-

2) เรื่อง การกำกับดูแลและเฝาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยและเปนมิตร

แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดของหนวยงาน
เงินกูในประเทศ
เงินตางประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

-

-

-

-

3) เรื่อง พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน และ
เปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดของหนวยงาน
เงินกูในประเทศ
เงินตางประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4) เรื่อง พัฒนาองคการและบุคลากรผูใหบริการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนเพื่อภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและภาคอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดของหนวยงาน
เงินกูในประเทศ
เงินตางประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

1. มูลคาการลงทุน
รอยละ 5
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
1.1 มูลคาการลงทุนของ
( 2559-2561)
สรางความสามารถในการแขงขัน
โรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
แผนแมบทฯ : 6. พื้นที่และเมือง
นาอยูอัจฉริยะ
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากจำนวนเงินทุนของผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๑

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

คำอธิบาย :

วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

1. มูลคาการลงทุน
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
รอยละ 5
1.2 มูลคาการลงทุนของ
สรางความสามารถในการแขงขัน
( 2559-2561)
โรงงานอุตสาหกรรม
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
เปาหมาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
บริการแหงอนาคต
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
1) มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนของผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2) อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาการ อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรม
การบิน อุตสาหกรรมโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทัล และและอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
3) บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย จำแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออำตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดใหเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดจากเว็บไซต กรอ. http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php)
ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๒

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

วิธีการจัดเก็บขอมูล :

2. สถานประกอบการ
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
2,000 เครื่อง
อุตสาหกรรมไดรับการ
สรางความสามารถในการแขงขัน
(ป 2562)
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการ
เพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
การผลิต กลุม s-curve
ขนาดยอมยุคใหม
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
ผูป ระกอบการ SMEs ทั่วประเทศ - สถานประกอบการ SMEs ที่เขารวมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10
ขอมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

หนวยงานผูรับผิดชอบ :

สจก.กรอ.

คำอธิบาย :

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๓

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

คำอธิบาย :

วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

3. สถานประกอบการเขาสู
2,000 ราย
ยุทธศาสตรชาติที่ 5 : ดานการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
(ป 2562)
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิสงแวดลอม
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโต
อยางยั่งยืน
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เปนการจัดการโรงงานหรืรออุตสาหกรรมที่ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหมในกระบวนการผลิต การปองกันปญหาโดยการใชเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้ง
การผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่เปนวัตถุใชกับโรงงานอื่น ๆ ไดแก การลดของเสีย การใชซ้ำ
และการนำวัสดุเหลือใช ของเสียกลับมาใชประโยชน
2) สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจำนวนสถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผายการประเมินตามเกณฑและไดรับรอง GI
ขอมูลจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
กทส.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๔

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน
คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

4. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
61 พื้นที่
ที่มีศักยภาพไดรับการศึกษา
สรางความสามารถในการแขงขัน
(ป 2561)
เพื่อรองรับการจัดทำแผนการ
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
ใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
พื้นที่ที่ไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปนแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรของประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลในมิติตาง ๆ (มิติดานเศรษฐกิจ สาธารณ๔ปโภค
สิ่งแวดลอม สังคม การเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ โครงสรางพื้นฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย)
ขอมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
- โครงการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบ GIS
กทพ.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๕

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

คำอธิบาย :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโต
อยางยั่งยืน
แผนปฏิรูป : ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดลอม
แผนฯ 12 : 4.การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

5. จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนาและยกระดับสูการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ป 2563 = EIT ระดับ 3
(8 จังหวัด 10 พื้นที่)
EIT ระดับ 2
(7 จังหวัด 8 พื้นที่)
ป 2564 = EIT ระดับ 3
(15 จังหวัด 18 พื้นที่)
ป 2565 = EIT ระดับ 3
(15 จังหวัด 18 พื้นที่)
EIT ระดับ 1
19 พื้นที่ใหม)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

ป 2565
EIT 18 พื้นที่ 15
เดิมเปน EIT ระดับที่ 3
มุงสู EIT ระดับที่ 5
ป 2569
ป 2564 เสนอกำหนด
พื้นที่ใหม(เฟส 2) ใน 15
จังหวัดเดิม จังหวัดละ 1
พื้นที่ และพัฒนาใหป
2565 เปน EIT ระดับที่
1 ทั้ง 15 พื้นที่ + 4
พื้นที่ใน 4 AEC
(มุกดาหาร สระแกว ตาก
และตราด)
1) การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศที่มุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีความสมดุลอยางยั่งยืน
2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เนนการพัฒนาเมืองใหมีความเจริญเติบโตดาน
เศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษและสงเสริมความยางยืน ทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
อุตสาหกรรมเปนอัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ
- มิติดานกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคูกับเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
- มิติดานสิ่งแวดลอม ไดแก การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 พื้นที่
(ป 2559)

๓๖

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน
คำอธิบาย : (ตอ)

วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

- มิติดานสังคม ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันของพนักงาน และชุมชน
- มิติดานการบริหารจัดการได แก การบริหารดวยหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
3) ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง 15 จังหวัด จัดทำโครงการยำระดับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรม
มีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมี่ประสิทธิภาพ และเพื่อสรางความเชื่อมั่นความไววางใจใหกบชุมชน
ทำใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี
และสงขลา
ระดับที่ 1 การมีสวนรวม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพรอมของพื้นที่เพื่อพัฒนา
ระดับที่ 2 การยกระดับ (Enhancement) : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม / ความปลอดภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (Resource efficiency) : การประยุกตใชเทคโนโลยี เครื่องมือในการจัดการเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งกับโรงงานและชุมชน
ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เชน การแลกเปลี่ยนของเสียระหวางโรงงาน
เปนตน
ระดับที่ 5 เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข
จัดเก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
กอน.กรอ.
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๓๗

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

คำอธิบาย :

วิธีการจัดเก็บขอมูล :

หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

6. โรงงานที่เขารวมโครงการ
2 KTOE
ยุทธศาสตรชาติที่ 5 : ดานการ
สามารถประหยัดพลังงานได
(ป 2561-2562)
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
ไมนอยกวา : 6 KTOE
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
- โรงงานที่มีระบบทำความเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น เชน โรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง หองเย็น
เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และบุคลากรของโรงงานที่เกี่ยวของ
- โรงงานที่มีการใชกาซอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงกำหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใช
เก็บ สง และบรรจุกาซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 และทำการยกเลิกและเพิ่มเติมกฎกระทรวงบางขอใน กฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
เก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
- โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย Smart Safety Factory สำหรับประเมินโรงงาน
- โครงการสงเสริมการเพิ่มความสามารถดานการควบคุมความปลอดภัยในระบบทำความเย็นใชแอมโมเนียเปนสารทำความเย็น
- โครงการสงเสริมความปลอดภัยการใชกาซอุตสาหกรรม
กปภ.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๘

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
1. สงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน
คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

7. จำนวนผูประกอบการที่
108,829 ราย
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
ไดรับการใหบริการดานการ
(ป 2561)
สรางความสามารถในการแขงขัน
สงเสริมอุตสาหกรรม
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยางยืน
การใหบริการดานการสงเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบกิจการโรงงานทั้งดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเพิ่มศักยภาพการผลิต รวมทั้ง
แนะนำดานการจัดการกากอุตสาหกรรม
จัดเก็บขอมูลจากโครงการที่ผูประกอบการนำเทคโนโลยีไปใช
กทส.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๙

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย

คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : ดานการ
1. มาตรฐานงานกำกับและ
3 มาตรฐาน/ระบบ
สรางความสามารถในการแขงขัน
สงเสริมที่ไดรับการพัฒนา
(ป 2561)
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและ
เพื่อยกระดับสถานประกอบ
บริการแหงอนาคต
การใหมีศักยภาพสูงขึ้น
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ
ไมนอยกวา
แผนฯ 12 : 3. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
กำกับดูแลเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บขอมูลจากโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
กมร.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔๐

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย

คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรชาติที่ 5 : ดานการ
1. ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รอยละ 98
และความปลอดภัยจากการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
( 2561-2562)
ประกอบการอุตสาหกรรมไดรับ
ตอสิ่งแวดลอม
การจัดการภายในกำหนด
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
เปนการกำกับดูแลภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ใหอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
การรองเรียนผานระบบสารสนเทศ
สล.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔๑

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
2. กำกับดูแลและเฝาระวัง
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความ
ปลอดภัย

คำอธิบาย :
วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานผูรับผิดชอบ :

ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรชาติที่ 5 : ดานการ
1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ที่เปนของเสียอันตรายไดรับ
ตอสิ่งแวดลอม
การจัดการ 1.35 ลานตัน
แผนแมบทฯ : 18 การเติบโตอยาง
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ยั่งยืน
เขาสูระบบ 19 ลานตัน
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3. อัตราการใชประโยชนกาก
และสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไมนอย
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตที่เปน
กวารอยละ 10
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ขอมูลจัดเก็บจากโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กกอ.กรอ.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

1.18 ลานตัน
(ป 2561)

๔๒

