สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 และ
ปงบประมาณ 2564 (มกราคม 2564)
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง (ที่เกี่ยวของกับ กรอ.)
: ยกระดับความสามารถการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.1 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
แผน : 3 พื้นที่
ผล : 3 พื้นที่

เชิงคุณภาพ
-

1.2 สถานประกอบการเขาสูระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย
1.3 สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการกำกับ
ดูแลตามกฎหมาย
แผน : 4,000 ราย
ผล : 8,348 ราย
: อุตสาหกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

1.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน
ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง
แผน : 1.35 ลานตัน/ป
ผล : 1.24 ลานตัน/ป
1.5 ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการจัดการ
แผน : 18.35 ลานตัน/ป
ผล : 17.51 ลานตัน/ป

1.1 สถานประกอบการและ
โรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 99.72

1.6 จำนวนพื้นที่ทไี่ ดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
2. เปาหมายการใหบริการ ...

-2เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
2. เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน (กรอ.)
: 2. สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
2.1 สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย

เชิงคุณภาพ
-

2.2 โรงงานที่เขารวมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได
ไมนอยกวา
แผน : 2
Ktoe
ผล : 2.89 Ktoe
2.3 จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดทำแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด

: 3. ผูประกอบการ SMEs ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและเขาถึง
แหลงทุน

3.1 สถานประกอบการ SMEs ไดรับ
รายงานการวิเคราะหปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา
แผน : 2,000 เครื่อง
ผล : 2,022 เครื่อง

: 4. สภาพแวดลอม
4.1 จำนวนพื้นทีท่ ไี่ ดรับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อตอคุณภาพ และยกระดับสูการเปนเมือง
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน
ของเสียอันตรายไดรบั การจัดการ
อยางถูกตอง
แผน : 1.35 ลานตัน/ป
ผล : 1.24 ลานตัน/ป

3.1 เครื่องจักรของสถาน
ประกอบการ SMEs ที่เขารวม
โครงการมีประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 80
ผล : รอยละ 100
4.1 อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 10
ผล : รอยละ 30.16
4.2. สถานประกอบการและ
โรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 99.72
4.3 ปริมาณ ...

-3เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล
สงเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การกำกับดูแล
และถายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
4.3 ปริมาณกากอุตสาหกรรม
เขาสูระบบ
แผน : 18.35 ลานตัน/ป
ผล : 17.51 ลานตัน/ป

เชิงคุณภาพ

1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการวัตถุอันตราย
แผน : 8,000 ราย
ผล : 8,348 ราย
รอยละ 104.35

1. ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยไดรับการ
จัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด
แผน : รอยละ 98
ผล : รอยละ 98.31

2. ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหกับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม
แผน : 400 ราย
ผล : 1,062 ราย
รอยละ 265.50

2. สถานประกอบการและโรงงาน
ที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่
ไดรับจากการถายทอดไปใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 99.72

กิจกรรมที่ 2 : การบริการ
อนุญาตเกีย่ วกับโรงงาน
วัตถุอันตราย และ
จดทะเบียนเครื่องจักร

1. จำนวนผูรับบริการ
แผน : 35,000 ราย
ผล : 45,485 ราย
รอยละ 129.96

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ
(จากผูรับบริการในกระบวนงาน
ใหบริการ ณ หองสารพันทันใจ)
แผน : รอยละ 85
ผล : รอยละ 91

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อ
สนับสนุนดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน :
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหมีศักยภาพในการแขงขัน

1. สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย
2. โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถ
ประหยัดพลังงานได ไมนอยกวา
แผน : 2
Ktoe
ผล : 2.89 Ktoe

-

-4เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
3. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดทำแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด

เชิงคุณภาพ

1. ระบบการอนุญาตและการกำกับ
ดูแลไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การใหบริการภาครัฐ
แผน : 4 ระบบ
ผล : 3 ระบบ

-

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาพื้นที่
1. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน ศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดทำแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด

-

1. จำนวนสถานประกอบการเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย

-

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการ
อนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล

หมายเหตุ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ คือ
โครางการระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร (E-fully Manifest)

กิจกรรมที่ 3 : สงเสริมและ
ยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ
ในการแขงขัน

2. มาตรฐานงานกำกับและสงเสริม
ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
สถานประกอบการใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น ไมนอยกวา
แผน : 3 มาตรฐาน/ระบบ
ผล : 3 มาตรฐาน/ระบบ

แผนงานยุทธศาสตร ...

-5เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม :
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ
ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นทีท่ ไี่ ดรบั การพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่

เชิงคุณภาพ
-

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช
นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม

1. ฐานขอมูลการปลอยกาซ
เรือนกระจกรายปสำหรับ
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม
แผน : 1 ระบบ
ผล : 1 ระบบ

1. สถานประกอบการและ
โรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 99.72

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล :
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ / ผลิตภาพ
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

1. ผูป ระกอบการ SME ที่ไดรับ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา
แผน : 2,000/80 เครื่อง/ราย
ผล : 2,022/88 เครื่อง/ราย

1. สถานประกอบการ SME
ที่เขารวมโครงการมีประสิทธิภาพ
การผลิตเพิม่ ขึ้น ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 80
ผล : รอยละ 100

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม :
โครงการที่ 1 : โครงการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม
กิจกรรม : บริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เปนของเสียอันตรายไดรับ
การจัดการ
แผน : 1.35 ลานตัน/ป
ผล : 1.24 ลานตัน/ป

1. อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 10
ผล : รอยละ 30.16

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม
เขาสูระบบ
แผน : 18.35 ลานตัน/ป
ผล : 17.51 ลานตัน/ป

หมายเหตุ 1. ขอปรับลดเปาหมายตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม ตามที่ อรอ. ไดอนุมัติ
แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
(1) ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการ จากเดิม 1.65 ปรับลดเปน 1.35 ลานตัน/ป
(2) ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ จากเดิม 25 ปรับลดเปน 18.35 ลานตัน/ป
2. ตัวชี้วัดบางตัวยังไมมรี ายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวของยังไมแลวเสร็จ
โดยมีกำหนดจะแลวเสร็จในชวงไตรมาสที่ 1-2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

-6รายละเอียดประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :
เปาหมายการใหบริการกระทรวง (ที่เกี่ยวของกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม) :
1.1 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
1.2 สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย
1.3 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการกำกับดูแลตามกฎหมาย
แผน : 4,000 ราย
ผล : 8,348 ราย
1.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง
แผน : 1.35 ลานตัน/ป
ผล : 1.24 ลานตัน/ป
1.5 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไดรับการจัดการ
แผน : 18.35 ลานตัน/ป
ผล : 17.51 ลานตัน/ป
1.6 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ :
ผลผลิตที่ 1 กำกับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การกำกับดูแล และถายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย
แผน : 8,000 ราย
ผล : 8,348 ราย
2. ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหกับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
แผน : 400 ราย
ผล : 1,062 ราย
ประกอบดวยโครงการ จำนวน 17 โครงการ ดำเนินงานแลวเสร็จ 9 โครงการ และอยูระหวาง
การดำเนินงาน 6 โครงการ อยูระหวางขออนุมัติยกเลิก 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการภายใตโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
จำนวน 11 โครงการ
(1) โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ จำนวน
10 โรงงาน
(2) โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทำความเย็น)
จำนวน 60 โรงงาน
(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยและ
ระบบไฟฟาในโรงงาน จำนวน 40 โรงงาน
(4) โครงการสงเสริม ...
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ในพื้นที่ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก บางปะกง และพื้นที่ใกลเคียง จำนวน 18 โรงงาน
(5) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา จำนวน 15 โรงงาน
(ยกเลิกโครงการ)
(6) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำสายหลัก จำนวน 15 โรงงาน
(7) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
พื้นที่ที่ 1 จำนวน 80 โรงงาน (ยกเลิกโครงการ)
(8) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
พื้นที่ที่ 2 จำนวน 80 โรงงาน
(9) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จำนวน 86 โรงงาน
(10) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 จำนวน 50 โรงงาน
(11) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 477 ราย
2) โครงการภายใตโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 32 โรงงาน
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จำนวน 35 โรงงาน
3) โครงการภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ
(1) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 2 การสงเสริมและะจัดทำฐานขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย
7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา)
จำนวน 36 โรงงาน
(2) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและจัดทำฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP)
ในพื้นที่เปาหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
และปทุมธานี) จำนวน 34 โรงงาน
(3) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมคี วามรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยาง
ยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) จำนวน 70 โรงงาน
4) โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร จำนวน 20 โรงงาน
กิจกรรมที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร
1. จำนวนผูรับบริการ
แผน : 35,000 ราย
ผล : 45,485 ราย
แผนงานยุทธศาสตร ...

-8แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
1. สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย
ประกอบดวย จำนวนโรงงาน/สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสงเสริมสถานประกอบการ
เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) และโรงงานที่สมัครใจเขารับการ
ตรวจประเมินเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวจาก กรอ. ไดแก
1) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ดานการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก บางปะกง และพื้นที่ใกลเคียง จำนวน 18 โรงงาน
2) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ลุมน้ำสายหลัก จำนวน 15 โรงงาน
3) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่
ที่ 2 จำนวน 80 โรงงาน
4) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 จำนวน 86 โรงงาน
5) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 4-5 จำนวน 50 โรงงาน
6) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 477 ราย
2. โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถประหยัดพลังงานไดไมนอยกวา
แผน : 2 Ktoe
ผล : 2.89 Ktoe
ภายใตโครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทำความเย็น)
จำนวน 60 โรงงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้
- เขาโรงงานกลุมที่ 1 เพื่อตรวจวัด สำรวจเชิงลึก ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน
และใหคำปรึกษา จำนวน 3 ครั้ง 30 โรงงาน ประกอบดวย โรงงานน้ำแข็งหลอด จำนวน 6 โรง โรงงานน้ำแข็ง
ซอง จำนวน 10 โรง และหองเย็น จำนวน 14 โรง มีศักยภาพการประหยัดพลังงาน 1,544.85 toe/ป เฉลี่ย
ทั้งโครงการตอไป หรือ 17,966,581.41 kWh/ป หรือ 58,412,844 บาท/ป
- เขาโรงงานกลุมที่ 2 เพื่อใหคำปรึกษาแนะนำ (Coaching) จำนวน 1 ครั้ง 30 โรงงาน
ประกอบดวย โรงงานน้ำแข็งหลอด จำนวน 12 โรง โรงงานน้ำแข็งซอง จำนวน 8 โรง และหองเย็น จำนวน
10 โรง มีศักยภาพการประหยัดพลังงาน 1,353.35 toe/ป เฉลี่ยทั้งโครงการตอไป หรือ 14,259,645.99
kWh/ป หรือ 49,886,664.96 บาท/ป
3. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
ภายใตโครงการ ...

-9ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงุทน (อางทอง
นนทบุรี จันทบุรี) ผลการดำเนินงานไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของวิเคราะหและคัดเลือกพื้นที่
จัดประชุมระดมความคิดเห็นใน 3 จังหวัด และพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ผานเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
1. จ. นนทบุรี มีพื้นที่ศักยภาพที่ไดรับคัดเลือก ไดแก
- พื้นที่ อ.ไทรนอย บริเวณถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ใกล จ.ปทุมธานี /
- พื้นที่ ต.ขุนศรี บริเวณถนนแยกนพวงศ-บางเลน /
- พื้นที่ ต. ราษฎรนิยมและ ต.ไทรใหญ บริเวณใกลแยกทางหลวงหมายเลข 340
และ 3004 /
- พื้นที่ อ.ไทรนอย ต.ขุนศรี บริเวณถนนหมายเลข 346 ใกลจ.นครปฐม
2. จ. อางทอง มีพื้นที่ศักยภาพที่ไดรับคัดเลือก ไดแก
- พื้นที่ อ.โพธิ์ทอง ต.บอแร /
- พื้นที่ อ.แสวงหา ต.แสวงหา บริเวณแยกทางหลวง 3064-บานเพชร
และทางหลวงหมายเลข 3509-บานทองเลื่อน /
- พื้นที่ อ.โพธิ์ทอง ต. บางพลับ ใกลทางหลวงแผนดินอางทอง-ปากดง /
- พื้นที่ อ.แสวงหา ต. แสวงหา บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3509-บานทองเลื่อน
และทางหลวงแผนดินอางทอง-ปากดง /
- พืน้ ที่ในอำเภอแสวงหา ต.หวยไผ บริเวณถนนทาชาง-สวนกลวย
3. จ.จันทบุรี มีพื้นที่ทีไดรับคัดเลือก ไดแก
- พื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ต.แสลง บริเวณเขาไรยา-แพรงขาหยั่ง /
- พื้นที่ อ.เมืองจันทบุรีและเขาคิชฌกูฏ ต.แสลงและซากไทย บริเวณเขาไรยา-แพรงขาหยั่ง
และถนนหมายเลข 3249-บานเขาลูกชาง /
- พื้นที่บริเวณ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย บริเวณเขาไรยา-แพรกขาหยั่ง /
- พื้นที่บริเวณ อ.ทาใหม ต.เขาบายศรี และ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทลั
1. ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใหบริการภาครัฐ
แผน : 4 ระบบ
ผล : 3 ระบบ
หมายเหตุ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ
ประกอบดวยการจัดทำระบบภายใตโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน จำนวน 4 ระบบ ดำเนินการเสร็จแลว 3 โครงการ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ
ไดแก
1) ระบบบูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 1 ระบบ (เสร็จสิ้นแลว)
2) ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานขอมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 1 ระบบ
(เสร็จสิ้นแลว)
3) ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) 1 ระบบ
4) ระบบทำเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ 1 ระบบ (เสร็จสิ้นแลว)
กิจกรรมที่ 2 ...

- 10 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน
1. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช
ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
(อางทอง จันทบุรี นนทบุรี)
(อางทอง จันทบุรี นนทบุรี)
กิจกรรมที่ 3 : สงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
1. จำนวนสถานประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา
แผน : 2,000 ราย
ผล : 3,467 ราย
2. มาตรฐานงานกำกับและสงเสริมที่ไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการใหมี
ศักยภาพสูงขึน้ ไมนอยกวา
แผน : 3 มาตรฐาน/ระบบ
ผล : 3 มาตรฐาน/ระบบ
การจัดทำมาตรฐานงานกำกับและสงเสริมเพื่อยกระดับสถานประกอบการใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ไดพัฒนาคูมือสำหรับประชาชนและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานจำพวกที่ 3
2) คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3) คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การรับแจงและออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกที่ 2
แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1. จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
ภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน ซึ่งอยูระหวางดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของโรงงานที่เขารวมโครงการหลังจาก
การเขาใหคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกตามตัวชี้วัดฯ ระดับ 2 และ 3 และเตรียมความพรอมรับการประเมิน การลง
พื้นที่ตรวจประเมินโดยคณะผูตรวจประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การฝกอบรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑและตัวชี้วัดฯ ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดเปาหมายใหม ไดแก มุกดาหาร สระแกว ตราด
ตาก และนครศรีธรรมราช จากการดำเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 2 การสงเสริมและะจัดทำฐานขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย
7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา)
จำนวน 36 โรงงาน
2) โครงการ ...
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เชิงนิเวศระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและจัดทำฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP)
ในพืน้ ที่เปาหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
และปทุมธานี) จำนวน 34 โรงงาน
3) โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
(จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
ระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1. ระดับ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis)

พื้นที่
มี 3 พื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก
1) พื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จ.ระยอง
ประกอบดวย ต.มาบตาพุด ต.เนินพระ
ต.หวยโปง ต.ทับมา อ.เมือง /
ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา / ต.บานฉาง
อ.บานฉาง จ.ระยอง
2) พื้นที่ ต. บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
3) พื้นที่ ต.ตะพง ต.บางแลง และ ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

2. ระดับ 3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
(Resource Efficiency)

มี 2 พื้นที่ 2 จังหวัด
1) พื้นที่ ต.สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว ต.มิตรภาพ
ต.กุดนอย และ ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
2) พื้นที่เขตผังเมืองรวมออมใหญ ประกอบดวย
ต.บางกระทึก ต.กระทุมลม ต.ไรขิง ต.ทาตลอด
ต.ยายชา ต.ทาขาม ต.ออมใหญ และ
ต.บานใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม

3. ระดับ 2 การสงเสริม (Enhancement)

มี 13 พื้นที่ 11 จังหวัด ไดแก
1) พื้นที่ ต.สะเดา ต.ปริก ต.พังลา ต.สำนักแตว
ต.สำนักขาม ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา และ
ต. บานพรุ ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2) พื้นที่ ต.วังดาล ต.นนทรี ต.นาแขม และ
ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
3) พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
4) พื้นที่ ต.แปลงยาว และ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
5) พื้นที่ ต.ทาโรงชาง ต.ทาสะทอน ต.เขาหัวควาย
และ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี
6) พื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
7) พืน้ ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
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3. ระดับ 2 การสงเสริม (Enhancement)

พืน้ ที่
8) พื้นที่ ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ
ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
9) พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนคร
เจาพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10) พื้นที่ ต.คูบางหลวง ต.ลาดหลุมแกว ต.คูขวาง
ต.ระแหง และ ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว
จ.ปทุมธานี
11) พื้นที่เทศบาล ต.น้ำพอง เทศบาล ต.ลำน้ำพอง
เทศบาล ต.มวงหวาน และ เทศบาล ต.กุดน้ำใส
อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน
12) พื้นที่เทศบาลเมืองบานโปง เทศบาลเมืองทาผา
เทศบาลตำบลเบิกไพร และ ต.ปากแรด
อ.บานโปง จ.ราชบุรี
13) พื้นที่เทศบาลนครออมนอย จ.สมุทรสาคร

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม
1. ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกรายปสำหรับประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม
แผน : 1 ระบบ
ผล : 1 ระบบ
ภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม มีผลดำเนินการไดลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมและเก็บขอมูล เพื่อประเมินการปลอยกาซเรือน
กระจกจาก 3 กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 10 แหง ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลกาซเรือนกระจกของ กรอ. ใหเปนปจจุบัน โดยกำหนดจัดสัมมนาเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่
แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1. ผูประกอบการ SME ที่ไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไมนอยกวา /
สถานประกอบการ SMEs ไดรับรายงานการวิเคราะหปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมนอยกวา
แผน : 2,000/80 เครื่อง/ราย
ผล : 2,022 / 88 เครื่อง/ราย
แผนงานบูรณาการ ...
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
แผน : 1.35 ลานตัน/ป
ผล : 1.24 ลานตัน/ป
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ
แผน : 18.35 ลานตัน/ป
ผล : 17.51 ลานตัน/ป
ขอมูลจากระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ไดมีการจัดทำโครงการ
จำนวน 2 โครงการ เพื่อสงเสริม ใหความรู และพัฒนาโรงงานใหบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไดอยาง
ถูกตองลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดแก
1) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 32 โรงงาน
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จำนวน 35 โรงงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุป ผลตัว ชี้วัด เชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพตามระบบงบประมาณ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ตัวชี้วัด อยูระหวางดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 14 ตัวชี้วัด บรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 4 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมาย
ที่กำหนด 7 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด 2 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมายที่กำหนด 5 ตัวชี้วัด
จากผลตัวชี้วัดที่ดำเนินการไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายเปนตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
ของกรมที่สามารถเรงดำเนินการไดในชวงปลายปงบประมาณ ในสวนของตัวชี้วัดที่ยังไมมผี ลการดำเนินงาน
จะเปนผลจากการดำเนินงานโครงการตามงบรายจายอื่นซึ่งตองใหโครงการแลวเสร็จ
ปญหา/อุปสรรค

1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2563 สงผลใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา
2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มี ผ ลกระทบในวงกว า งต อ การดำเนิ น งานในภาคส ว นต าง ๆ ทำให ค า เป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว
ขอเสนอแนะ

1. การจัดทำโครงการอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหเหมาะสมกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
ไดในอนาคต ซึ่งในบางกิจกรรมกรมสามารถดำเนินการเองได
2. การดำเนินโครงการควรมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ
ยุทธศาสตรและแผนในระดับตาง ๆ มีการเรงรัดและติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
และมาตรการตาง ๆ อยางเครงครัดใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว
3. จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง นโยบาย แผนงาน
และโครงการ เพื่อเปนแนวทางการเขียนโครงการไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน นโยบาย และ
งบประมาณตอไป
*************************

ขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

