สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง (ที่เกี่ยวข้องกับ กรอ.)
: 5. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็น
ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
แผน : 1.56 ล้านตัน/ปี
ผล : 0.59 ล้านตัน/ปี

เชิงคุณภาพ
-

1.2 พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : N/A
2. เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน (กรอ.)
: 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

2.1 สถานประกอบการได้รับการ
ยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 1,028 ราย

2.1 สถานประกอบการและ
โรงงานทีน่ าเท โนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด
ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า
แผน : ร้อยละ 70
ผล : N/A

2.2 จานวนแผนการใช้ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมที่รองรับการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : N/A
: 3. ผู้ประกอบการ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและเข้าถึง
แหล่งทุน

3.1 สถานประกอบการอุตสาหกรรม
ได้รับการปรับเปลี่ยนเ รื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แผน : 2,000 เ รื่อง
ผล : N/A

-

4.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็น
: 4. สภาพแวดล้อม
ภา อุตสาหกรรมที่เอื้อต่อ ุณภาพ ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
ชีวติ ทีด่ ีขึ้นของประชาชน
แผน : 1.56 ล้านตัน/ปี
ผล : 0.59 ล้านตัน/ปี

-

4.2 ปริมาณ ...

-2เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบ
แผน : 24 ล้านตัน/ปี
ผล : 8.31 ล้านตัน/ปี

เชิงคุณภาพ
-

4.3 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
ผล : N/A

-

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : กากับดูแล
ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การกากับดูแล
และถ่ายทอดเท โนโลยีสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

1. กากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการวัตถุอันตราย
แผน : 8,000 ราย
ผล : 3,819 ราย
ร้อยละ 47.74

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และ วามปลอดภัยได้รับการ
จัดการภายในระยะเวลาที่กาหนด
แผน : ร้อยละ 98
ผล : ร้อยละ 99.02

2. การถ่ายทอดเท โนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้กับสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
แผน : 400 ราย
ผล : N/A
ร้อยละ

2. สถานประกอบการและโรงงาน
ที่นาเท โนโลยีหรือนวัตกรรมที่
ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไม่น้อยกว่า
แผน : ร้อยละ 70
ผล : N/A

กิจกรรมที่ 2 : การบริการ
อนุญาตเกีย่ วกับโรงงาน
วัตถุอันตราย และ
จดทะเบียนเ รื่องจักร

1. จานวนผู้รับบริการ
แผน : 35,000 ราย
ผล : 27,912 ราย
ร้อยละ 79.75

3. ผู้รับบริการมี วามพึงพอใจใน
ุณภาพการให้บริการ
(จากผู้รับบริการในกระบวนงาน
ให้บริการ ณ ห้องสารพันทันใจ)
แผน : ร้อยละ 85
ผล : ร้อยละ 90.20

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ การค้า และ
การลงทุน :
โครงการที่ 1 : โ รงการพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุน

1.1 จานวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพได้รบั การศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดทาแผนการใช้ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : N/A

-

กิจกรรม ...

-3เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
กิจกรรม : บริหารจัดการ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่
อุตสาหกรรม

โครงการที่ 2 : โ รงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม : ส่งเสริมและยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันสู่ Factory
4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.2 แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
เพื่อการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : N/A

เชิงคุณภาพ
-

2.1 จานวนสถานประกอบการเข้า
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า
แผน : 2,000 ราย
ผล : 1,028 ราย

-

2.2 โรงงานที่เข้าร่วมโ รงการ
สามารถประหยัดพลังงานได้
ไม่น้อยกว่า
แผน : 2 KTOE
ผล : N/A
2.3 กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ วบ ุม
การระบายมลพิษ
แผน : 1 เรื่อง
ผล : N/A

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากล :
โครงการที่ 1 : โ รงการเร่งรัดการจด
ทะเบียนเ รื่องจักรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเ รื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

1. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ ด้รับ
การปรับเปลี่ยนเ รื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
แผน : 2,000 เ รื่อง
ผล : N/A

1. สถานประกอบการ SME ที่
เข้าร่วมโ รงการมีประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
แผน : ร้อยละ 80
ผล : N/A

แผนงาน ...

-4เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล :
โครงการที่ 1 : โ รงการพัฒนาระบบ
การอนุญาตและกากับดูแล แบบดิจิทัล
บนฐานข้อมูลหนึ่งเดียว
กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาต
และกากับดูแล แบบดิจิทัล
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โ รงการพัฒนาและ
ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ระบบการอนุญาตและการ
กากับดูแลได้รบั การพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการภา รัฐ
แผน : 4 ระบบ
ผล : N/A

1.1 จานวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : N/A

เชิงคุณภาพ
-

-

1.2 จานวนสถานประกอบการใน
พื้นที่เป้าหมายดาเนินการด้าน
วามรับผิดชอบต่อสัง ม (CSR)
ไม่น้อยกว่า
แผน : 420 โรงงาน
ผล : N/A
1.3 จานวนสถานประกอบการใน
พื้นที่เป้าหมายได้รับการยกระดับ
ไม่น้อยกว่า
แผน : 302 โรงงาน
ผล : N/A
1.4 ฐานข้อมูลการโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : N/A
1.5 จานวนเ รือข่ายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Network) ที่ได้รับ
การส่งเสริมในพื้นที่ 15 จังหวัด
ไม่น้อยกว่า
แผน : 15 เ รือข่าย
ผล : N/A
โครงการที่ 2 ...

-5เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โ รงการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม
กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
2.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่
เป็นของเสียอันตรายได้รับการ
จัดการ
แผน : 1.56 ล้านตัน/ปี
ผล : 0.59 ล้านตัน/ปี

2.2 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าสู่การจัดการกากอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้อง
แผน : 9,000 โรงงาน
ผล : N/A

เชิงคุณภาพ
2.1 สถานประกอบการและ
โรงงานที่เข้าร่วมโ รงการนา
เท โนโลยีการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมไปใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า
แผน : ร้อยละ 90
ผล : N/A

