แผนผังแสดงความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติที่เกีย่ วข้องกับภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี กพร. พ.ศ. 2563 - 2565
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2561 - 2580)

Z3
ประเด็นย่อย 4.2.2 :
อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร

Z1

Y1
แผนแม่บทฯ

Y2

แผนย่อยอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร
Y2.1

แผนย่อยฯ

A
B

ประเด็นย่อยที่ 4.5.4 :
สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล

ประเด็นย่อยที่ 4.5.1 :
สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

Z6

Z2

ประเด็นย่อยที่ 4.5.5 :
ปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐ

แผนย่อยอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม
Y2.2

Y2.4
แผนย่อยการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

แผนย่อยการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
Y2.5

Y2.3

หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค
(Regional Integration)
ประเด็นย่อยที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Clusters and Hubs)

หัวข้อย่อยที่ 1.3 ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม (R&D , Innovation Ecosystem)
ประเด็นย่อยที่ 1 การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา

Y2.7
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

แผนย่อยการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
Y2.6

C
D

ด้านที่ 4 การสร้างบทบาท
ของไทยในเวทีโลก

ที่แถลงต่อรัฐสภา
25 ก.ค. 62

4.2 เสริมสร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน
C1

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชน

C3

5.8 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม

C4

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม
D1

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

2 พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะ
การผลิต การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความ
ต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

D2

D3

1.3 พัฒนาความ
เชื่อมโยงการใช้
วัตถุดิบของ
กลุ่มอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเป้าหมายที่มี
ศักยภาพรองรับการ
พัฒนาแหล่งวัตถุดิบ
• กนอ.
E3

10.6 พัฒนาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

10.4 สร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนา
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

D4

2 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
(Eco Industrial
Town)
D5

3 บริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
ครบวงจร
โดยเน้นการใช้
ประโยชน์จาก
กากอุตสาหกรรม
D6

4 ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
D7

5 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย
เฝ้าระวังและจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

x

โครงการสาคัญ/
ค่าใช้จ่าย

จัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
(หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น
ปี 2563 - 2567 (กบว.)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุ
อาเซียน (ASEAN
Ministerial Meeting on
Minerals : AMMin) และ
การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน (กบว.)

1.4 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
(หินอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) เพื่อรองรับการ
พัฒนาโครงการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
รวมถึงรองรับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ (กบว.)

X2

X4

บริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
X5
(หินอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) เพื่อรองรับ
การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึง
รองรับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ (กบว.)

1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
(หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รวมถึงรองรับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ (กบว.)

X6

1.7 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน
(กบว.)
1.8 ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
(การพัฒนาแหล่งแร่
และการใช้ประโยชน์)
เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (กบว.)

ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.3 พัฒนา
ระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่
ในการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

11.4 เปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ
สู่สาธารณะ

11.5 ส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ

C12

C13

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 10
การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน
C14

C11

2 ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน จัดหา
ทรัพยากรให้เหมาะสม
พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
D10

3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม
D11

4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในการให้บริการอย่าง
มีคุณภาพของกระทรวง
อุตสาหกรรม
D12

เรื่องที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
กรมมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยการนาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล

- ระดับความสาเร็จในการลด/ป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
1 มีระบบ/มาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2 ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการพิจารณาและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี
3 ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่ากว่าร้อยละ 25 จากค่าเฉลี่ยของ
จานวนเรื่องร้องเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ในแผนปฏิบัติราชการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผู้ร้องเรียน
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ หรือประชาชนในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมแร่
- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
• การกาหนดนโยบาย การพัฒนาพื้นที/่ การจัดทาเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง
• ผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมแร่

*ต้องเป็นการร้องเรียนที่มีมูลเท่านั้นจึงจะนับเป็นเรื่องร้องเรียนภายใต้ตัวชี้วัดนี้
2.1 บูรณาการและ
พัฒนาระบบ
การกากับดูแล
การประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรม
พื้นฐาน ให้เป็นไป
ตามนโยบายและ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• กบส. / กวบ. /
กบอ.
E5

1.4 ส่งเสริมการจัดหา
วัตถุดิบที่สาคัญจากแหล่ง
วัตถุดิบในต่างประเทศ
ที่มีศักยภาพสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการ
ในภูมิภาคอาเซียน
• กบว. / กยผ.

โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบพื้นฐาน วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบขั้นสูง

X9

3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ

3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ

1 ส่งเสริมจริยธรรม
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
D9

การประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม โดยลดและป้องกันปัญหาการร้องเรียน คัดค้านและต่อต้านจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

1.9 ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตวัตถุดิบ
พื้นฐาน
วัตถุดิบทดแทน
และวัตถุดิบขั้นสูง
เพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพของ
ประเทศ (กนอ.)

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

D8

2.2 ส่งเสริม
การประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่
และอุตสาหกรรม
พื้นฐานให้มี
มาตรฐาน
ด้านการ
ประกอบการ
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• กบส. E6

2.3 สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการ
ที่สาคัญต่อ
การประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
พร้อมส่งเสริมกลไก
การนาทรัพยากรแร่
มาใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
E7
• กบส.

1.10 ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
เทคโนโลยี
การผลิตวัตถุดิบ
เพื่อรองรับ
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ
ของประเทศ
(กนอ.)

X10

1.11 ค่าใช้จ่าย
ในการบ่มเพาะและ
ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
การผลิตวัตถุดิบ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และ
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(กนอ.)

X11

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนา
ของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน
ด้านแร่และโลหะของประเทศ
1.12 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรม
พื้นฐานสู่การเป็นฐาน
การหมุนเวียนทรัพยากร
รองรับ
การขับเคลื่อน Circular
Economy ของประเทศ
(กนอ.)

X12

2.6 ส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการใช้
ประโยชน์จาก
วัตถุดิบทดแทน
และการนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่
เพื่อสนับสนุน
การผลิตและ
การบริโภคอย่าง
ยั่งยืน
• กนอ. E10

2.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
การประชาสัมพันธ์
ในเชิงรุก
• กบส. / สล. E9
2.4 เร่งรัดการพัฒนา
กลไกการจัดการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการร้องเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
• กบส. / กบอ. / กม.
E8

สรข. 1-7 สนับสนุนแนวทางฯ ที่ 2.1 - 2.4

ในการศึกษาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าแร่โพแทช โดยใช้
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ที่ได้จากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ (กนอ.)

ประเด็นย่อยที่ 5 ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐได้

4.1 การพัฒนาระบบ i-industry เพื่อให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูลต่อปี (เพิ่มเติม)
4.2 หน่วยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัด อก. (85 คะแนนขึ้นไป) ตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป
4.3 บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 96 ในปี 63 ร้อยละ 98 ในปี 64 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ในปี 65
4.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (%) ร้อยละ 85 ต่อปี

เรื่องที่ 2 การยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

E4

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
X3
X1
X7
1.5 ค่าใช้จ่ายในการ
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.1 ค่าใช้จ่าย

ประเด็นย่อยที่ 2 ระบบข้อมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3.1 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.1.2 จานวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18 แห่งต่อปี
3.3 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รบั การพัฒนาเพิ่มขึ้น 2,000 รายต่อปี
3.4 สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 1,500 รายต่อปี
3.6 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการกากับดูแลตามกฎหมาย 78,245 ราย ในปี 63 82,157 ราย ในปี 64 และ 86,265 ราย
ในปี 65 (*กพร. ร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัดนี)้

1 พัฒนากลไกในการกากับ
ดูแลภาคอุตสาหกรรม
ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

Y2.10
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เรื่องที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดาเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ระดับความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้
• ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ชนิดในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปที่สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลหรือแผนแม่บทที่กระทรวงอุตสาหกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้และเผยแพร่
ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
• ระดับที่ 2 มีนโยบายหรือมาตรการที่ออกโดยการพิจารณาจากฐานข้อมูลในระดับที่ 1 เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมในการเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
• ระดับที่ 3 สัดส่วนที่ลดลงระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบที่ได้จากฐานข้อมูลในระดับที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2565
เป็นต้นไปโดยเป็นผลจากนโยบายหรือมาตรการในระดับที่ 2
∆ หมายเหตุ :
- ค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย โดยเพิ่มจานวนชนิดได้ในแผนปฏิบัตริ าชการระยะถัดไปหรือ
เมื่อมีการทบทวนใหม่
- เนื้อหาของตัวชี้วัดในระดับที่ 2 และ 3 สามารถปรับให้สอดคล้องกับจานวนค่าเป้าหมายที่เปลีย่ นแปลงไปของตัวชี้วัดในระดับที่ 1 ได้

1.2 ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการและ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สู่มูลค่าการใช้ประโยชน์
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
• กนอ.
E2

20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน

11.2 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการอนุมัติ
อนุญาตของทาง
ราชการที่มี
ความสาคัญต่อ
การประกอบธุรกิจ
และดาเนินชีวิต
ของประชาชนให้เป็น
ระบบดิจิทัล

เรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการจัดหาและเชื่อมโยงการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.1 ผลักดันให้เกิดการ
จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการและพัฒนา
แหล่งวัตถุดิบแร่ โลหะ
การสนับสนุนและส่งเสริม
การผลิตสารประกอบจาก
โลหะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
• กนอ. / กบว. E1

C10

C9

C8

C7

เรื่องที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการจัดหาและเชื่อมโยงการใช้วัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

Y2.9

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

C5

1.2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) เฉลี่ยร้อยละ 4 ในปี 63
เฉลี่ยร้อยละ 4.3 ในปี 64 และเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ในปี 65
1.3 ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ
3 ปี กพร. 2563-2565

Z10

ประเด็นย่อยที่ 1 บริการภาครัฐ
สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชน
เพื่อสร้างพลังร่วม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมการผลิตและ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานราก

5.9 ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่

เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา

E

C2

5.7 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลและ
มุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ

แผนปฏิบัติราชการ
อก. 2563 - 2565

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ประเด็นย่อย 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

Y2.8
แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.3 สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการทาเหมืองแร่

3.2 พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 6 การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต C6

นโยบายรัฐบาล

ประเด็น 4.5 : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

Z9

18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

3.1 เร่งรัดจัดทาพื้นที่ศักยภาพแร่
และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
สาหรับอนาคต

1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประเด็นย่อย 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

Z8

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านทรัพยากรทางบก : ประเด็นย่อยที่ 3 ทรัพยากรแร่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2565)

ประเด็นย่อย 4.1.5 : ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ประเด็น 4.1 : ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

ประเด็น 4.1 : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

Z7

4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

Z5

ประเด็นย่อย 4.4.2 :
สร้างและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นย่อย 4.4.1 :
เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

ประเด็นย่อย 4.2.4 :
อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

ประเด็น 4.5 : พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

Z4

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็น 4.4 : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

ประเด็น 4.2 : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนา
ของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน
ด้านแร่และโลหะของประเทศ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากร
ทดแทนด้านแร่และโลหะของ
ประเทศ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) (กนอ.)
(สนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

3.1 ส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีสมรรถนะพร้อม
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยมี
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของกรม
E11
• สล.
3.2 เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน
E12

• สล.

3.3 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในวัฒนธรรมการ
ทางานตามค่านิยมของ
กรมที่สอดรับกับบริบท
ภายนอก
E13

• กยผ. /สล.

3.4 ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและ
สนับสนุนของกรม
E14
• ศสท.

3.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ การบริหาร
ทรัพย์สิน การคลังและ
การตรวจสอบภายใน

• ตสน.

E15

3.6 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ตลอดจนพัฒนาระบบ
ความโปร่งใสขององค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

• กยผ. /สล.

E16

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.3 ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เหมืองแร่และ
อุตสาหกรรม
พื้นฐานสู่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(กบส. / กวบ.)
X14

2.4 ค่าใช้จ่าย
ในการสร้าง
และผลักดัน
อุตสาหกรรม
แร่เข้าสู่
มาตรฐาน
เหมืองแร่ 4.0
(กวบ.)
X15

2.5 ค่าใช้จ่าย
ในการ
ดาเนินการ
เชิงรุกแบบ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
ในการดูแล
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(กบส. / กวบ.)
X16

2.6 ค่าใช้จ่าย
ในการ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
การประกอบการ
เหมืองแร่ให้แก่
ประชาชน (สล.)

3.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ราชการของ กพร.
(กยผ.)
X18

3.2 โครงการพัฒนาบริการ
ดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เพื่อส่งเสริม
การบริการและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
(ศสท.)
X19

X17

X13

X8
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