
 
สรุปผลการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตามตัวช้ีวัดในระบบงบประมาณ 
 

เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

1.  เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง(ท่ีเกี่ยวข้องกับ กรอ.)  
:  ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้
ประโยชน์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

1.1  สถานประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 
แผน  :   300  ราย  
ผล    :   345  ราย 
 
 
1.2  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการป้องกันและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผน  :   50  เครือข่าย  
ผล    :   N/A 
 
 

- - 

: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมี
โอกาสและความพร้อมในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน 

1.3  ผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
แผน  :   700  ราย  
ผล    :   N/A 
 
 

- - 

: ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 
 

1.4 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
แผน  :  2  พ้ืนที ่ 
ผล    :  N/A 
 
 

- - 
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เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

2.  เป้าหมายการให้บริการ 
หน่วยงาน     
:  บริหารจัดการให้
ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 

 
 
2.1  จ านวนครั้งที่สถาน
ประกอบการก่อมลพิษ
ร้ายแรง (สั่งตาม ม.39) 
แผน  :  15  ครั้ง 
ผล    :   3    ครั้ง 
  
 
2.2  จ านวนสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการ 
CSR-DIW 
แผน  :  100 ราย  
ผล    :  112 ราย   
 

- - 
 

:  ผู้ประกอบการมีความ
พร้อมต่อกฎ ระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.3  ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
สารเคมี และวัตถุอันตราย 
แผน   :  700  ราย  
ผล     :  N/A 
 
 

- - 
 

:  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 
 

2.4  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
แผน :  2  พ้ืนที ่
ผล   :  N/A 
 
 

- - 
 

:  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอุตสาหกรรมอาหารได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 

2.5  จ านวนสถาน
ประกอบการด้านเกษตรแปร
รูปและอาหารได้รับการ
พัฒนา 
แผน :  100  โรงงาน 
ผล   :  110  โรงงาน 
 
 

- - 
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เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ผลผลิตที่ 1  การก ากับดูแล
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
กิจกรรม  :  การก ากับดูแล 
ฝึกอบรม และพัฒนายกระดับ
สถานประกอบการ 
งบประมาณ :  
ได้รับ    333.084 ล้านบาท 
เบิกจา่ย 269.309ล้านบาท 
(ร้อยละ 80.14) 

1.  ก ากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวัตถุอันตราย 
แผน   :   10,000  ราย 
ผล     :   12,486  ราย 
ร้อยละ    124.86 
 
 

2.  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
แผน :    300  ราย 
ผล   :    350  ราย 
ร้อยละ   116.67    
 

1.  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยได้รับการ
จัดการ 
แผน : ร้อยละ 95 
ผล   : ร้อยละ 96.60 
 
2.  ร้อยละของสถาน
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีไปใช้ 
แผน : ร้อยละ 40 
ผล   :  N/A 
 

1.  ร้อยละของการ
ด าเนินการโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ด าเนินการตามแผน 
แผน : ร้อยละ 70 
ผล   : ร้อยละ 66.67 

ผลผลิตที่ 2  การให้บริการ
อนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุ
อันตราย และจดทะเบียน
เครื่องจักร 
กิจกรรม  :  การให้บริการ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน วัตถุอันตราย และจด
ทะเบียนเครื่องจักร 
งบประมาณ :   
ได้รับ   132.318  ล้านบาท 
เบิกจ่าย112.413 ล้านบาท 
(ร้อยละ 84.96) 
 

1.  จ านวนผู้รับบริการ  
แผน   :  30,000  ราย 
ผล     :  61,816  ราย            
ร้อยละ   206.05   
(เนื่องจากการนับผลการ
ด าเนินงานการพิจารณาการ
อนุญาตเกี่ยวกับโรงงานของ 
สกอ. นับจากค าขออนุญาต) 

1.  ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (วัดจาก
ผู้ใช้บริการที่ห้อง
สารพันทันใจ) 
แผน : ร้อยละ 80 
ผล   : ร้อยละ 99.63 
 

1.  ให้บริการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา
มาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนดและประกาศให้
ทราบทั่วกัน 
แผน : ร้อยละ 100 
ผล   : ร้อยละ 95.95 
 

โครงการ :  โครงการพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมี
ศักยภาพเพ่ือรองรับการ
ลงทุน 
งบประมาณ :   
ได้รับ      50.00   ล้านบาท 
เบิกจ่าย   11.708 ล้านบาท 
(ร้อยละ 23.50) 
 

1. จ านวนแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ 
แผน  :   7  พ้ืนที่  
ผล    :   N/A  

- - 
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รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :   ได้รับการจัดสรร   615.902  ล้านบาท   

เบิกจ่ายไปจ านวน 432.309  ล้านบาท   (คิดเป็นร้อยละ  70.19) 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
  มีหลายตัวชี้วัดไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ (มีค่าเป็น N/A) 
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การติดต่อประสานงานการปฏิบัติราชการไม่สะดวก ท าให้
การด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการล่าช้า อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการคาดว่าจะได้ผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
      สิ่งแวดล้อม แผน 50 เครือข่าย ประกอบด้วย   
      1. โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์  
          รักษ์แม่น้ า  จ านวน 40 เครือข่าย และ 
      2. โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ า การส ารวจและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ า 
          ล าตะคอง เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 30 พ.ย.2557 
1.2 ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 
      ประชาคมอาเซียน แผน 700 ราย ประกอบด้วย   
      1. โครงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับโรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 640 ราย และ 
      2. โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
          เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 11 ม.ค.2558 
1.3 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      แผน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย   
      1. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยอง และปราจีนบุรี) 
          เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 17 มี.ค.2558 
      2. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และสระบุรี) 
           เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 19 เม.ย.2558 
 

  2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
2.1 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม  
      ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย แผน 700 ราย ประกอบด้วย   
      1. โครงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับโรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 640 ราย และ 
      2. โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
          เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 11 ม.ค.2558 
2.2 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      แผน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย   
      1. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยอง และปราจีนบุรี) 
          เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 17 มี.ค.2558 
      2. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และสระบุรี) 
           เสร็จสิ้นการด าเนินการวันที่ 19 เม.ย.2558 
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3. โครงการ 
3.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 
      แผน 7 พ้ืนที่ ประกอบด้วย   
      1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง  
         (3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสระบุรี กลุ่มที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 
         เพชรบุรี และสุพรรณบุรี กลุ่มท่ี 3 จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) เสร็จสิ้นการด าเนินการ 
         วันที่ 30 พ.ค.2558 
      2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น 
         (3 กลุ่มๆ ละ 2 จังหวดั ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 จังหวัดชลบุรี และระยอง กลุ่มที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร และ 
         นครปฐม กลุ่มท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ) เสร็จสิ้นการด าเนินการ 
         วันที่ 30 พ.ค.2558 
 

4. ผลผลิตที่ 1 การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
4.1 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่น าเทคโนโลยีไปใช้ 
        ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการและติดตาม
ประเมินผลการน าเทคโนโลยีไปใช้จริง ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จวันที่ 30 ธ.ค.2557 
4.2 ตัวชีว้ัดเชิงเวลา :  ร้อยละของการด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ด าเนินการ 
        ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 66.67 เมื่อเทียบกับแผน เป็นการเปรียบเทียบการ
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงงานตามระยะเวลาที่ก าหนดกับการเบิกจ่ายเงินตามแผน เนื่องจาก 
ไม่สามารถด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการได้ภายในปีงบประมาณและการเบิกจ่ายล่าช้า  
ท าให้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
  จากการติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดเชิงเวลาของผลผลิตที่ 2 การให้บริการอนุญาต
เกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่
หน่วยงานก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน ผลการด าเนินงานท าไดร้้อยละ 95.95 เมื่อเทียบกับแผน  
พบว่า กระบวนงาน 10 กระบวนงาน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศ คือ 

1. การพิจารณาอนุญาตประกอบ/ขยายกิจการโรงงาน   : สรข.1-5 และ สกอ.กรอ. 
2. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย                            : สกอ. และ สวอ.กรอ. 
3. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3   : สวอ.กรอ. 
4. การอนุญาตมีวัตถุอันตรายมีไว้ในครอบครอง ชนิดที่ 3 : สกอ. และ สวอ.กรอ. 
5. การอนุญาตน าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 : สกอ. และ สวอ.กรอ. 
6. การข้ึนทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ า  : สปภ.กรอ. 
7. การต่ออายุทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ า  : สปภ.กรอ. 
8.  การข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรและอ านวยการใช้หม้อน้ า : สปภ.กรอ. 
9.  การข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ า  : สปภ.กรอ. 
10.  การต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ า  : สปภ.กรอ. 

ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนงานต่าง ๆ ควรปรับปรุง ทบทวน วิธีการท างานเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 


