
เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

เปา้หมายการให้บริการกระทรวง
1. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการปอ้งกันและมีส่วนร่วมในการ เครือข่าย 50 สวส. สสส. 30 กย.59
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สจก.
และสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยนืโดยมีความ เกบ็ขอ้มูล  จากผลการด าเนินโครงการต่อไปนี้
รับผิดชอบ ต่อสังคมและการมีส่วนร่วม 1. โครงการอตุสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษ์แม่น้ า : การเผยแพร่ และสร้าง สวส.
ต่อชุมชน เครือขา่ยอตุสาหกรรมรวมใจภักด์ิรักษ์แม่น้ า

2. โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สสส.
และอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื
2. โครงการด าเนินการตามแผนแม่บทเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ สสส.
4. โครงการศึกษาขอ้มูลเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผู้ประกอบการ สจก.
ของประเทศไทย

2.ลดปญัหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความยั่งยนื เชิงปริมาณ กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ล้านตัน 1.5 สกอ. ทุกวนัที ่1
ให้กับภาคอุตสาหกรรม ค าจ ากดัความ : ของเดือนถัดไป

  - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตราย หมายถงึ ส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุ
ทีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ีองค์ประกอบหรือปนเปือ้นสารอนัตรายหรือมีคุณสมบัติที่
เป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลู
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการจดัการ หมายถงึ 
กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการบ าบัดท าลายฤทธิ ์

สรุปเป้าหมายการบริการ อก./กรอ./แผนงาน/ตวัชี้วัด ผลผลิต (กิจกรรม) ตามระบบงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนา้ที ่1



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

ทิง้ ก าจดั จ าหน่ายจา่ยแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการกกัเกบ็ไว้เพือ่ท าการดังกล่าว
เกบ็ขอ้มูล :
        ปริมาณกากอตุสาหกรรมทีเ่ขา้ระบบการจดัการวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
โดยจดัเกบ็ขอ้มูลและรายงานผลเป็นรายเดือน (ตุลาคม 2558 - 
30 กนัยายน 2559)

3. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือ เชิงคุณภาพ จ านวนพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่ 5 สสส. 30 กย.59
ความยั่งยนื เกบ็ขอ้มูล  จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนแม่บทพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (แผนแม่บทเมืองรวม 4 จงัหวัด ประกอบ
ด้วย จงัหวัดมุกดาหาร สระแกว้ ตาก และตราด)
2. โครงการด าเนินการตามแผนแม่บทเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
(ในพืน้ทีจ่งัหวัด 8 จงัหวัด ประกอบด้วย จงัหวัดระยอง สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจนีบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)

หนา้ที ่2



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

เปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ เชิงปริมาณ จ านวนครัง้ทีส่ถานประกอบการก่อมลพิษร้ายแรง (สั่งการตาม ครัง้ 13 สรข.1-5 ทุกวนัที ่1
ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาตรา 39) และ สกอ. ของเดือนถัดไป

เกบ็ขอ้มูล การส่ังการโรงงาน มาตรา 39  จากระบบรายงานการร้องเรียน
เฉพาะรายที ่กรอ. ส่ังการให้โรงงานด าเนินการตาม มาตรา 39 เท่านั้น

เชิงปริมาณ จ านวนสถานประกอบการทีด่ าเนินโครงการ CSR ราย 120 สสส. 30 กย.59
เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื
(โรงงานสมัครและได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ CSR-DIW และ
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ่กรอ .ก าหนด)

เชิงปริมาณ จ านวนพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพได้รับการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดท า พ้ืนที่ 20 สสส. 30 กย.59
แผนการใช้ทีด่ินเพ่ืออุตสาหกรรม
เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
 -  โครงการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพือ่รองรับการลงทุน 
(พระนครศรีอยธุยา สระบุรี ปราจนีบุรี นครราชสีมา ขอนแกน่ นครปฐม 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร)

หนา้ที ่3



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ เชิงปริมาณ ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ กฎ ราย 1,000   สปภ. สสย. 30 กย.59
ระเบยีบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ระเบยีบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ สจก.
สารเคมี  และวตัถุอันตราย เพ่ือการ เกบ็ขอ้มูล จากการด าเนินโครงการ ดังนี้
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน 1. โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัย ราย 200 สปภ.

และขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองจกัรให้รองรับประชาคม
อาเซียน
2. โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ ด้านส่ิงแวดล้อม ราย 1,000    สสย.
ความปลอดภัย วัตถอุนัตรายและสารเคมีทีม่ีผลกระทบต่อภาค
อตุสาหกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ระยะที ่2
3. โครงการพฒันากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรให้สอดคล้อง ราย 250 สจก.
และสนับสนุนประชาคมอาเซียน (ASEAN Communnity:AC)

3. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชิงปริมาณ จ านวนพ้ืนทีท่ีไ่ด้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ่ืนที่ 5 สสส. 30 กย.59
เพ่ือความยั่งยนื เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนแม่บทพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ(แผนแม่บทเมืองรวม 4 จงัหวัด ประกอบด้วย
 จงัหวัดมุกดาหาร สระแกว้ ตาก และตราด)
2. โครงการด าเนินการตามแผนแม่บทเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในพืน้ที่
8 จงัหวัด) ประกอบด้วย จงัหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา ปราจนีบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี
       

หนา้ที ่4



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

4. ลดปญัหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความ เชิงปริมาณ กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ล้านตัน 1.5 สกอ. ทุกวนัที ่1
ยั่งยนืให้กับภาคอุตสาหกรรม ค าจ ากดัความ : ของเดือนถัดไป

  - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตราย หมายถงึ ส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุ
ทีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ีองค์ประกอบหรือปนเปือ้นสารอนัตรายหรือมีคุณสมบัติที่
เป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลู
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการจดัการ หมายถงึ 
กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการบ าบัดท าลายฤทธิ ์
ทิง้ ก าจดั จ าหน่ายจา่ยแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการกกัเกบ็ไว้เพือ่ท าการดังกล่าว
เกบ็ขอ้มูล :
        ปริมาณกากอตุสาหกรรมทีเ่ขา้ระบบการจดัการวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
โดยจดัเกบ็ขอ้มูลและรายงานผลเป็นรายเดือน (ตุลาคม 2558 - 
30 กนัยายน 2559)

  - แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ ขีดความสามารถในการรองรับโรงงานเข้าใช้ระบบการจัดการวสัดุ ร้อยละ 50 สกอ. ทุกวนัที ่1
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แล้ว ของเดือนถัดไป

เกบ็ขอ้มูล :
    จดัเกบ็ขอ้มูลจากการทีผู้่ประกอบกจิการโรงงาน เขา้มาใช้งานในระบบ
จดัการวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบักากอตุสาหกรรม 

หนา้ที ่5



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

แผนงาน :     ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส เชิงปริมาณ ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎ ราย 1,000   สปภ. สสย. 30 กย.59
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระเบยีบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ สจก.
โครงการที ่1  โครงการเตรียมความพร้อมภาค เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
อตุสาหกรรมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ 1. โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัย ราย 200 สปภ.
อาเซียน และขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองจกัรให้รองรับประชาคม

อาเซียน
2. โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ ด้านส่ิงแวดล้อม ราย 1,000    สสย.
ความปลอดภัย วัตถอุนัตรายและสารเคมีทีม่ีผลกระทบต่อภาค
อตุสาหกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ระยะที ่2
3. โครงการพฒันากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรให้สอดคล้อง ราย 250 สจก.
และสนับสนุนประชาคมอาเซียน (ASEAN  Communnity:AC)

แผนงาน :     ยกระดับความสามารถในการ   
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตที ่1  การก ากบัดูแลและถา่ยทอด เชิงปริมาณ ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ราย 10,000  สรข.1-5 ทุกวนัที ่1
เทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม (9,088) สกอ. สวอ. ของเดือนถัดไป
กจิกรรม     การก ากบัดูแล และพฒันา เกบ็ขอ้มูล  จากการด าเนินกจิกรรมดังต่อไปนี้ สจก.
ยกระดับสถานประกอบการ 1. รหัสกจิกรรม 1 01 1 ตรวจก ากบัดูแลโรงงาน ราย 1,000    สรข.1

หมายเหตุ   หน่วยงานก าหนดแผนตรวจก ากบัดูแลโรงงานต่ ากว่าเป้าหมาย ราย 1,430    สรข.2
ในภาพรวม จ านวน 922 ราย เพือ่รองรับการด าเนินงานนโยบายหรือ ราย 1,800    สรข.3

หนา้ที ่6



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

ภารกจิเร่งด่วนในระหว่างปีงบประมาณ หากไม่มีนโยบายหรือภารกจิเร่งด่วน ราย 1,512 สรข.4
ให้หน่วยงาน สรข.1-5 และ สกอ. ตรวจก ากบัดูแลในเขตกรุงเทพฯ ให้ครบ ราย 1,100 สรข.5
ทัง้หมด จ านวน 922 ราย ราย 263 สกอ

2. รหัสกจิกรรม 1 02 1 ตรวจก ากบัดูแลวัตถอุนัตราย ราย 750 สวอ.
ราย 33 สกอ. 

3. รหัสกจิกรรม 1 03 1 ตรวจติดตามผลเคร่ืองจกัร ราย 1200 สจก.

เชิงปริมาณ การถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรรม ราย 320 สสส. สปภ. ทุกวนัที ่1
   สนส. สวส. ของเดือนถัดไป
เกบ็ขอ้มูล  จากผลการด าเนินโครงการในงบรายจา่ยอื่นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทีม่ีการก าหนดเป้าหมายเพือ่ด าเนินการถา่ยทอดเทคโนโลยี
ให้กบัผู้ประกอบการในผลผลิตที ่1 รหัสกจิกรรม 1 04 1 ศึกษาและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยปีระกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงงงาน 120 สสส.
และอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื
2. โครงการส่งเสริมและการพฒันาความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน 40 สปภ.
3. โครงการพฒันาการด าเนินการด้านความปลอดภัยถงัเกบ็สารเคมี โรงงาน 70* สปภ.
4. โครงการจดัท าระบบบริหารจดัการความปลอดภัยสู่โรงงาน โรงงาน 5 สปภ.
5. โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME โรงงาน 100 สปภ.

หนา้ที ่7



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

6. โครงการศึกษาขอ้มูลเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผู้ประกอบการ โรงงาน 50* สจก.
ของประเทศไทย
7. โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตทีส่ะอาดส าหรับอตุสาหกรรม โรงงาน 8 สนส.
รายสาขา
8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการน าวิศวกรรมคุณค่า (Value โรงงาน 25 สนส.
Engineering, VE) ไปประยกุต์ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าสารอนิทรียร์ะเหยง่าย โรงงาน 16 สนส.
(VOCs) ในมาตรฐานน้ าทิง้อตุสาหกรรม (กล่ันน้ ามันปิโตรเคมี 4 โรงงาน 
และปิโตรเคมี 12 โรงงาน)
10. โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพษิอากาศ (โรงไฟฟา้ โรงงาน 35 สนส.
มีกระบวนการเผาไหม้ และโรงงานทีม่ีหม้อน้ า)
11. โครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวัด โรงงาน 60 สวส.
มลพษิน้ าระยะไกล Online Monitoring

เชิงคุณภาพ  ข้อร้องเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ ร้อยละ 95 สล. ทุกวนัที ่1
ของเดือนถัดไป

การร้องเรียนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงได้ด าเนินการ
ตรวจสอบ ส่ังการ ให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนหรือเหตุ
เดือดร้อนยติุจากระบบการรับเร่ืองร้องเรียนของ สล.กรอ.

หนา้ที ่8



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

เชิงคุณภาพ โรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถประหยดัพลังงาน ไม่น้อยกวา่ 10 สปภ. ทุกวนัที ่1
เกบ็ขอ้มูล  จากการด าเนินโครงการ (โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน ร้อยละ ของเดือนถัดไป
SME)

เชิงคุณภาพ สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน าเทคโนโลยไีปใช้ ร้อยละ 40 30 กย.59
เกบ็ขอ้มูล  จากผลการด าเนินโครงการจา้งทีป่รึกษางบรายจา่ยอื่นในผลผลิต
ที ่1  ก าหนดเป้าหมายการถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้สถานประกอบธุรกจิหรือ
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 และมีการติดตาม
ประเมินผลสถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมทีไ่ด้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี
มีการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้จริง (รหัสกจิกรรม 1 04 1) ประกอบด้วย
โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงงงาน 120 สสส.
และอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื
2. โครงการส่งเสริมและการพฒันาความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน 40 สปภ.
3. โครงการพฒันาการด าเนินการด้านความปลอดภัยถงัเกบ็สารเคมี โรงงาน 70* สปภ.
4. โครงการจดัท าระบบบริหารจดัการความปลอดภัยสู่โรงงาน โรงงาน 5 สปภ.
5. โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME โรงงาน 100 สปภ.
6. โครงการศึกษาขอ้มูลเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผู้ประกอบการ โรงงาน 50* สจก.
ของประเทศไทย
7. โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตทีส่ะอาดส าหรับอตุสาหกรรม โรงงาน 8 สนส.
รายสาขา

หนา้ที ่9



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการน าวิศวกรรมคุณค่า (Value โรงงาน 25 สนส.
Engineering, VE) ไปประยกุต์ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าสารอนิทรียร์ะเหยง่าย โรงงาน 16 สนส.
(VOCs) ในมาตรฐานน้ าทิง้อตุสาหกรรม (กล่ันน้ ามันปิโตรเคมี 4  โรงงาน
และปิโตรเคมี 12 โรงงาน)
10. โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพษิอากาศ (โรงไฟฟา้ โรงงาน 35 สนส.
มีกระบวนการเผาไหม้ และโรงงานทีม่ีหม้อน้ า)
11. โครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวัด โรงงาน 60 สวส.
มลพษิน้ าระยะไกล Online Monitoring

เชิงเวลา การด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีด่ าเนินการตามแผน ร้อยละ 70 30 กย.59
เก็บข้อมูล  จากโครงการจา้งทีป่รึกษางบรายจา่ยอื่นในผลผลิตที ่1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2598  ทีก่ าหนดกจิกรรมและเป้าหมายต้องด าเนินการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้กบัสถาน ประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม (รหัสกจิกรรม 
1 04 1) และต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที ่30 กนัยายน 2559
ทัง้นี้ ต้องด าเนินการถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้กบัสถานประกอบธุรกจิ
อตุสาหกรรมตามจ านวนทีก่ าหนดในแผนของโครงการ
1. โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงงาน 120 สสส.
และอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื

หนา้ที ่10



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

2. โครงการส่งเสริมและการพฒันาความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน 40 สปภ.
3. โครงการพฒัฯการด าเนินการด้านความปลอดภัยถงัเกบ็สารเคมี โรงงาน 70* สปภ.
4. โครงการจดัท าระบบบริหารจดัการความปลอดภัยสู่โรงงาน โรงงาน 5 สปภ.
5. โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME โรงงาน 100 สปภ.
6. โครงการศึกษาขอ้มูลเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผู้ประกอบการ โรงงาน 50* สจก.
ของประเทศไทย
7. โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตทีส่ะอาดส าหรับอตุสาหกรรม โรงงาน 8 สนส.
รายสาขา
8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการน าวิศวกรรมคุณค่า (Value โรงงาน 25 สนส.
Engineering, VE) ไปประยกุต์ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าสารอนิทรียร์ะเหยง่าย โรงงาน 16 สนส.
(VOCs) ในมาตรฐานน้ าทิง้อตุสาหกรรม (กล่ันน้ ามันปิโตรเคมี 4 
โรงงาน และปิโตรเคมี 12 โรงงาน)
10. โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพษิอากาศ (โรงไฟฟา้ โรงงาน 35 สนส.
มีกระบวนการเผาไหม้ และโรงงานทีม่ีหม้อน้ า)
11. โครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวัด โรงงาน 60 สวส.
มลพษิน้ าระยะไกล Online Monitoring

หนา้ที ่11



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

ผลผลิตที ่2  การบริการอนุญาตเกี่ยวกบัโรงงาน เชิงปริมาณ จ านวนผู้รับบริการอนุญาต ราย 35,000  สรข.1-5 ทุกวนัที ่1
วัตถอุนัตราย และจดทะเบียนเคร่ืองจกัร เกบ็ขอ้มูล  จากการด าเนินกจิกรรมดังต่อไปนี้ สกอ. สวอ. ของเดือนถัดไป
กิจกรรม      การให้บริการอนุญาตตาม สนส. สปภ.
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถอุนัตราย  สจก. สวส.
และจดทะเบียนเคร่ืองจกัร สจก. สวส.

1. รหัสกจิกรรม 2 01 1 พจิารณาอนุญาตเกี่ยวกบัโรงงาน 27,570 สรข.1-5 
สกอ.

2. รหัสกจิกรรม 2 02 1 พจิารณาประกาศสนับสนุนการจดัต้ังเขต  - สรข.1
                               ประกอบการ/ชุมชนอตุสาหกรรม
3. รหัสกจิกรรม 2 03 1 พจิารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 5,935    สวอ. สกอ.
                               วัตถอุนัตราย
4. รหัสกจิกรรม 2 04 1 พจิารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ 4,800    สจก.
                               จดทะเบียนเคร่ืองจกัร
5. รหัสกจิกรรม 2 05 1 ขึ้นทะเบียนและต่ออายบุุคลากรหรือองค์กร 7210 สนส. สปภ.
                               ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถอุนัตราย สวอ. สจก.
                               และผู้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรเอกชน
6. รหัสกจิกรรม 2 06 1 ขึ้นทะเบียนและต่ออายหุ้องปฏิบัติการ สวส.
                               วิเคราะห์เอกชน

หนา้ที ่12



เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ศบจ. ทุกวนัที ่1
เกบ็ขอ้มูล  ความพงึพอใจของผู้รับบริการจากกระบวนงานให้บริการของศูนย์ ของเดือนถัดไป
สารพนัทันใจ ประกอบด้วยกระบวนงาน ดังนี้
1) วอ./วอ.6 วัตถอุนัตราย ใบอนุญาตวัตถอุนัตราย
2) อนุญาต/รับแจง้วัสดุใช้แล้ว/ใบอนุญาตส่ิงปฏิกลู
3) ใบอนุญาตโรงงาน
4) บริการด้านความปลอดภัย
5) จดทะเบียน/นิติกรรมเคร่ืองจกัร
6) บริการด้านส่ิงแวดล้อม
      กรอ.วัดความพงึพอใจการให้บริการของ 6 กระบวนงานหลักใน
ขั้นตอนการให้บริการได้แก่
       - ให้บริการ
       - ความรวดเร็ว
       - ส่ิงอ านวยความสะดวก
       - ความพงึพอใจในภาพรวมของการให้บริการ
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

เชิงเวลา บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานทีห่น่วยงานก าหนด ร้อยละ 100 สรข.1-5 ทุกวนัที ่1
    และประกาศให้ทราบทัว่กัน สกอ. สวอ. ของเดือนถัดไป
เกบ็ขอ้มูล  จากกระบวนงานของ กรอ. ในผลผลิตที ่2 การบริการอนุญาต สจก. สปภ.
เกี่ยวกบัโรงงาน วัตถอุนัตราย และจดทะเบียนเคร่ืองจกัร ได้แก ่ และ สนส.
1. รหัสกจิกรรม  2 01 1 การพจิารณาอนุญาตเกี่ยวกบัโรงงาน
2. รหัสกจิกรรม 2 03 1  พจิารณาการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
                                วัตถอุนัตราย
3. รหัสกจิกรรม 2 04 1  การพจิารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
                                จดทะเบียนเคร่ืองจกัร
4. รหัสกจิกรรม 2 05 1  ขึ้นทะเบียนและต่ออายบุุคลากร หรือองค์กร
                                 ด้านส่ิงแวดล้อมความปลอดภัย วัตถอุนัตราย
                                และผู้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรเอกชน

ส าหรับรหัสกจิกรรม 2 01 1  การพจิารณาอนุญาตประกอบขยาย
กจิการ ต่ออาย ุโรงงานเฉพาะโรงงานในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และโรงงานในส่วน
ภูมิภาคทีม่ีก าลังเคร่ืองจกัรต้ังแต่ 500 แรงม้า 
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

ผลผลิตที ่3  การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เชิงปริมาณ พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศสร. ทุกวนัที ่1
และการสื่อสาร เก็บข้อมูล  จากกจิกรรมในผลผลิตที ่3 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของเดือนถัดไป

และการส่ือสารในรหัสกจิกรรม ดังนี้
1. รหัสกจิกรรม  4 01 1 การให้บริการขอ้มูลผ่านระบบสารสนเทศ คร้ัง
                                (นับผลงานจากผู้ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ)
2. รหัสกจิกรรม 4 02 1  พฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุน ระบบ 3
                                ประชาชน

เชิงคุณภาพ การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของ ร้อยละ 10 ศสร. ทุกวนัที ่1
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้น ของเดือนถัดไป
ค าอธิบาย  จากจ านวนผู้เขา้ใช้บริการขอ้มูลสารสนเทศการให้บริการจาก
เว็บไซด์ของกรมโรงงานอตุสหกรรม โดยเกบ็จากระบบงาน ได้แก่
1.  ระบบการจดัการวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (เจา้หน้าที่)  การขอนุญาต การแจง้
ขนส่งการขอขยายระยะเวลา และรายงานเกี่ยวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว
2. ระบบทะเบียนโรงงาน (สอจ.)  ขอ้มูลการประกอบกจิการ ขยาย โอน 
ต่ออาย ุเปล่ียนแปลง เลิกประกอบกจิการโรงงาน
3. ระบบขอ้มูลโรงงานอตุสาหกรรมส าหรับเจา้หน้าที ่ขอ้มูลเกี่ยวกบั
โรงงาน ได้แก ่ขอ้มูลพืน้ฐานประวัติการอนุญาตประกอบกจิการส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัย โดยบูรณาการขอ้มูลจากทุกระบบสารสนเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งมาแสดงผล
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

4. ระบบทะเบียนโรงงาน (กรอ.) เกบ็ขอ้มูลทะเบียนประวัติโรงงานและการ
อนุญาตประกอบกจิการ ขยาย โอน ต่ออาย ุเปล่ียนแปลง เลิกประกอบ
กจิการ โรงงาน เฉพาะโรงงานจ าพวกที ่3
5. ระบบการจดัการวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (ผู้ประกอบการ) เกบ็ขอ้มูลการ
ขออนุญาต การแจง้ขนส่ง การขอขยายระยะเวลา และรายงานเกี่ยวกบั
ส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว

โครงการพัฒนาพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมอยา่งมี เชิงปริมาณ จ านวนพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพได้รับการศึกษาเพ่ือรองรับการ พ้ืนที ่ 20 สสส. 30 กย.59
ศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน จัดท าแผนการใช้ทีด่ินเพ่ืออุตสาหกรรม

เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
 -  โครงการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพือ่รองรับการลงทุน 
(พระนครศรีอยธุยา สระบุรี ปราจนีบุรี นครราชสีมา ขอนแกน่ นครปฐม 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร)

แผนงาน  :  ปอ้งกันและลดผลกระทบจากการ เชิงปริมาณ  จ านวนพ้ืนทีท่ีไ่ด้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่ 5 สสส. 30 กย.59
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเมือง 1. โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนแม่บทพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (แผนแม่บทเมืองรวม 4 จงัหวัด 

ประกอบด้วย จงัหวัดมุกดาหาร สระแกว้ ตาก และตราด)
2. โครงการด าเนินการตามแผนแม่บทการพฒันาเขา้สู่เมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ 8 พืน้ที ่ได้แก ่ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
ปราจนีบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

3. โครงการจดัท าศูนยพ์ฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco town
Center)

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ  กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ล้านตัน 1.5 สกอ. ทุกวนัที ่1
โครงการที ่1  โครงการบริหารจดัการขยะและ ค าจ ากดัความ : ของเดือนถัดไป
ส่ิงแวดล้อม   - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตราย หมายถงึ ส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุ

ทีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ีองค์ประกอบหรือปนเปือ้นสารอนัตรายหรือมีคุณสมบัติที่
เป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลู
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 - กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการจดัการ หมายถงึ 
กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอนัตรายทีไ่ด้รับการบ าบัดท าลายฤทธิ ์
ทิง้ ก าจดั จ าหน่ายจา่ยแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการกกัเกบ็ไว้เพือ่ท าการดังกล่าว

เชิงปริมาณ การถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน ราย 80 สนส. สกอ. ทุกวนัที ่1
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ของเดือนถัดไป
เกบ็ขอ้มูล จากผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการน าวิศวกรรมคุณค่า (Value โรงงาน 25 สนส.
Engineering, VE) ไปประยกุต์ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าสารอนิทรียร์ะเหยง่าย โรงงาน 16 สนส.
(VOCs) ในมาตรฐานน้ าทิง้อตุสาหกรรม (กล่ันน้ ามันปิโตรเคมี 4 
โรงงาน และปิโตรเคมี 12 โรงงาน)
3. โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพษิอากาศ (โรงไฟฟา้ โรงงาน 35 สนส.
มีกระบวนการเผาไหม้ และโรงงานทีม่ีหม้อน้ า)
4. โครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวัดมลพษิน้ า โรงงาน 60 สวส.
ระยะไกล Online Monitoring

เชิงคุณภาพ ขีดความสามารถในการรองรับโรงงานเข้าใช้ระบบการจัดการวสัดุที่ ร้อยละ 50 สกอ. 30 กย.59
ไม่ใช้แล้ว
เกบ็ขอ้มูล :
       จากการทีผู้่ประกอบกจิการโรงงาน เขา้มาใช้งานในระบบจดัการวัสดุ
ทีไ่ม่ใช้แล้ว เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบักาก อตุสาหกรรม 

โครงการจ้างทีป่รึกษา (งบรายจ่ายอ่ืน/ โครงการ รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างทีป่รึกษาของงบรายจ่ายอ่ืน/งบลงทุน โครงการ 42 สปภ. สสย. ทุกวนัอังคาร
งบลงทุน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 การบันทึกขอ้มูล : สจก. สสส. ของสัปดาห์

  หน่วยงานทีม่ีการด าเนินโครงการในงบรายจา่ยอื่น งบลงทุน งบบูรณาการ สนส .สกอ.
กับหน่วยงานอื่น ขอให้ท่านบันทึกผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ และ สวส.
ลงระบบติดตามการด าเนินงานโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามกิจกรรมทีก่ าหนดตามแผนการด าเนินงานของโครงการ (ท าอะไร 
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เป้าหมายการให้บริการ/ ประเภท ตวัชี้วัด/ค าอธิบาย หน่วยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน ก าหนดระยะ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัด รับผิดชอบ เวลาการรายงาน

ทีไ่หน อย่างไร และเมื่อใด) ทุกวันอังคารของสัปดาหจ์นกว่าโครงการ
จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
หมายเหตุ :
1. กรณีทีย่ังไม่ได้ท าสัญญา "ให้รายงานสถานะขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนไหน เช่น ปรับแก้ไข TOR หรือระหว่างท าสัญญา เป็นต้น
2. กรณีท าสัญญาแล้ว  "ให้รายงานผลการด าเนินงานของโครงการตาม
กจิกรรมทีเ่กดิขึ้น 
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