สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง (ที่เกี่ยวของกับ กรอ.)
: 5. อุตสาหกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน
ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป

เชิงคุณภาพ
-

1.2 พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : 15 จังหวัด
2. เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน (กรอ.)
: 2. สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน

2.1 สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 2,841 ราย

2.1 สถานประกอบการและ
โรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ไดรับการถายทอด
ไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 85.24

2.2 จำนวนแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมที่รองรับการรวมกลุม
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม
เปาหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
: 3. ผูประกอบการ SME ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและเขาถึง
แหลงทุน

3.1 สถานประกอบการอุตสาหกรรม
ไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แผน : 2,000 เครื่อง
ผล : 2,131 เครื่อง

-

4.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน
: 4. สภาพแวดลอม
ภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อตอคุณภาพ ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป

-

4.2 ปริมาณ ...

-2เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสู
ระบบ
แผน : 24
ลานตัน/ป
ผล : 17.25 ลานตัน/ป

เชิงคุณภาพ
-

4.3 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่

-

แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล
สงเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การกำกับดูแล
และถายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการวัตถุอันตราย
แผน : 8,000 ราย
ผล : 8,598 ราย
รอยละ 107.48

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

2. การถายทอดเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหกับสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
แผน : 400 ราย
ผล : 1,612 ราย
รอยละ 403

2. สถานประกอบการและโรงงาน
ที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่
ไดรับจากการถายทอดไปใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 70
ผล : รอยละ 85.24

กิจกรรมที่ 2 : การบริการ
อนุญาตเกีย่ วกับโรงงาน
วัตถุอันตราย และ
จดทะเบียนเครื่องจักร

1. จำนวนผูรับบริการ
แผน : 35,000 ราย
ผล : 54,193 ราย
รอยละ 154.84

3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ
(จากผูรับบริการในกระบวนงาน
ใหบริการ ณ หองสารพันทันใจ)
แผน : รอยละ 85
ผล : รอยละ 90.40

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
ประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ การคา และ
การลงทุน :
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุน

1.1 จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดทำแผนการใชที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด

-

กิจกรรม ...

-3เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
กิจกรรม : บริหารจัดการ
อุตสาหกรรมเปาหมายและพื้นที่
อุตสาหกรรม

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหมีศักยภาพในการแขงขัน
กิจกรรม : สงเสริมและยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมี
ศักยภาพในการแขงขันสู Factory
4.0

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.2 แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
เพื่อการรวมกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด

เชิงคุณภาพ
-

2.1 จำนวนสถานประกอบการเขา
สูอุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา
แผน : 2,000 ราย
ผล : 2,841 ราย

-

2.2 โรงงานที่เขารวมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได
ไมนอยกวา
แผน : 2
KTOE
ผล : 2.65 KTOE
2.3 กฎ ระเบียบ เกณฑการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
การระบายมลพิษ
แผน : 1 เรื่อง
ผล : 1 เรื่อง

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สูสากล :
โครงการที่ 1 : โครงการเรงรัดการจด
ทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

1. ผูประกอบการ SME ที่ไดรับ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา
แผน : 2,000 เครื่อง
ผล : 2,131 เครื่อง

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

แผนงาน ...

-4เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล :
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
การอนุญาตและกำกับดูแล แบบดิจิทัล
บนฐานขอมูลหนึ่งเดียว
กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาต
และกำกับดูแล แบบดิจิทัล
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ
ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ระบบการอนุญาตและการ
กำกับดูแลไดรับการพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการใหบริการภาครัฐ
แผน : 4 ระบบ
ผล : 4 ระบบ

1.1 จำนวนพื้นทีท่ ี่พัฒนาเขาสู
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่ไดรับการพัฒนา
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่

เชิงคุณภาพ
-

-

1.2 จำนวนสถานประกอบการใน
พื้นที่เปาหมายดำเนินการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ไมนอยกวา
แผน : 420 โรงงาน
ผล : 431 โรงงาน
1.3 จำนวนสถานประกอบการใน
พื้นที่เปาหมายไดรับการยกระดับ
ไมนอยกวา
แผน : 302 โรงงาน
ผล : 325 โรงงาน
1.4 ฐานขอมูลการโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : 15 จังหวัด
1.5 จำนวนเครือขายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Network) ที่ไดรับ
การสงเสริมในพื้นที่ 15 จังหวัด
ไมนอยกวา
แผน : 15 เครือขาย
ผล : 15 เครือขาย
โครงการที่ 2 ...

-5เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม
กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
2.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เปนของเสียอันตรายไดรับ
การจัดการ
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป

เชิงคุณภาพ
2.1 สถานประกอบการและ
โรงงานที่เขารวมโครงการนำ
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมไปใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ไมนอยกวา
แผน : รอยละ 90
ผล : รอยละ 100

2.2 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
เขาสูการจัดการกากอุตสาหกรรม
อยางถูกตอง
แผน : 9,000 โรงงาน
ผล : 9,270 โรงงาน

หมายเหตุ บางตัวชี้วัดมีชื่อคลายคลึงกันและใชแผน/ผลเดียวกัน เชน
- พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : 15 จังหวัด
- จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
ขอสังเกต
ขอ 1 สรุปผลตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ จำนวน 22 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
17 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 20 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก
1) ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป
2) ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ
แผน : 24 ลานตัน/ป
ผล : 17.25 ลานตัน/ป
เนื่องจากการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวของพบวา โรงงานไมรู/ไมเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงานผูรับกำจัด/บำบัดของเสียอันตรายมีจำกัดและกระจุกตัวอยูในบริเวณพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแนน ทำใหโรงงานขนาดเล็กที่อยูหางไกลที่มีกากอุตสาหกรรมอันตรายไมสามารถเขาถึง
การจัดการที่ถูกตองตามกฎหมายได และยังมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายเพื่อประหยัด
คาใชจาย

-6ขอ 2 การดำเนินงานโครงการมีหลายโครงการที่จัดซื้อจัดจางลาชาโครงการแลวเสร็จหลัง
ปงบประมาณ ทำใหตองเรงรัดการดำเนินงานใหแลวเสร็จทันตามการใชจายงบประมาณ สงผลตอการดำเนินงาน
ของโครงการ เชน ระยะเวลาในการหาโรงงานกลุมเปาหมายที่มีความพรอมเขารวมโครงการ เปนตน
ขอ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงานของบางหนวยงานไมเปนไปตามวันที่กำหนด เนื่องจากเจาหนาที่
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบลาชา
ขอเสนอแนะ

1. หนวยงานที่จัดทำโครงการควรเตรียมความพรอมของบุคลากรและสวนที่เกี่ยวของเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางและดำเนินงานโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและการใชจายเงินงบประมาณไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย
2. ขอความรวมมือหนวยงานทำความเขาใจและกำชับเจาหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบใหครบถวนภายในทุกสิ้นเดือนเพื่อการรวบรวมและรายงานผลไดตามกำหนดตอไป
3. ตัวชี้วัดบางตัวควรมีการทบทวนคาเปาหมาย เนื่องจากอาจมีปจจัยในการกำหนดคาเปาหมาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดประกอบ ...

-7รายละเอียดประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :
เปาหมายการใหบริการกระทรวง (ที่เกี่ยวของกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม) :
1.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป
1.2 พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : 15 จังหวัด
หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดเดียวกันกับในแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การคา และการลงทุน :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
2.1 สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
แผน : 2,000 ราย
ผล : 2,841 ราย
ประกอบดวย จำนวนโรงงาน/สถานประกอบการที่เขารวมโครงการของ กรอ. และโรงงาน
ที่สมัครใจเขารับการตรวจประเมินเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวจาก กรอ.
1) โครงการภายใตโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry :
GI 6 ภาค) ของ กทส.กรอ. จำนวน 9 โครงการ
(1) โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 โรงงาน
(2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีกรผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา จำนวน 22 โรงงาน
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ลุมน้ำสายหลัก จำนวน 31 โรงงาน
(4) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
(5) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 1 ภาคกลาง จำนวน 124 โรงงาน
(6) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 2 ภาคเหนือ จำนวน 91 โรงงาน
(7) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 90 โรงงาน
(8) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 4 ภาคใตและภาคตะวันออก จำนวน 101 โรงงาน
(9) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 103 โรงงาน
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.)
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 100 โรงงาน
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะการทำงาน จำนวน 30 โรงงาน
2.2 จำนวนแผน ...

-82.2 จำนวนแผนการใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่รองรับการรวมกลุมอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรมเปาหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
1.1 จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดรับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใชที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรม
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
1.2 แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อการรวมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
แผน : 3 จังหวัด
ผล : 3 จังหวัด
ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร ชัยภูมิ และบุรีรัมย) โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
1) จังหวัดพิจิตร เปนพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง โดยพื้นที่
ศักยภาพอยูบริเวณอำเภอวชิรบารมี อำเภอสากเหล็ก และอำเภอทับคลอ
2) จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เหมาะสมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปานกลางเปนสวนใหญ
โดยพื้นที่ศักยภาพอยูบริเวณ อำเภอภูเขียว อำเภอจัตุรัส และอำเภอบำเหน็จณรงค
3) จังหวัดบุรีรัมย พื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีความเหมาะสมตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับปานกลาง โดยพื้นที่ศักยภาพอยูบริเวณอำเภอประโคนชัย อำเภอสตึก และอำเภอลำปลายมาศ
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน
2.1 จำนวนสถานประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา
แผน : 2,000 ราย
ผล : 2,841 ราย
2.2 โรงงานที่เขารวมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได ไมนอยกวา
แผน : 2 KTOE
ผล : 2.65 KTOE
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 100 โรงงาน
มีการประหยัดพลังงานได 2.65 KTOE คิดเปนมูลคา 116,940,962.10 บาท
2.3 กฎ ระเบียบ เกณฑการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายมลพิษ
แผน : 1 เรื่อง
ผล : 1 เรื่อง
ประกอบดวย ตัวชี้วัดของโครงการรายงานขอมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปอนในดินและ
น้ำใตดินทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก
1) ระบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใตดิน 1 ระบบ
2) คูมือการใชงานระบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใตดิน 1,000 เลม
3) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 1 ระบบ
แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
1.1 สถานประกอบการอุตสาหกรรมไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แผน : 2,000 เครื่อง
ผล : 2,131 เครื่อง
1.2 ผูประกอบการ ...

-91.2 ผูประกอบการ SME ที่ไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไมนอยกวา
แผน : 2,000 เครื่อง
ผล : 2,131 เครื่อง
ภายใตโครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีโรงงานเขารวมโครงการ 107 ราย ไดรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2,131
เครื่อง และมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 100
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม :
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.) :
1.1 จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1.1 จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ไดรับการพัฒนา
แผน : 15/18 จังหวัด/พืน้ ที่
ผล : 15/18 จังหวัด/พื้นที่
1.2 จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เปาหมายดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ไมนอยกวา
แผน : 420 โรงงาน
ผล : 431 โรงงาน
1.3 จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เปาหมายไดรับการยกระดับ ไมนอยกวา
แผน : 302 โรงงาน
ผล : 325 โรงงาน
1.4 ฐานขอมูลการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผน : 15 จังหวัด
ผล : 15 จังหวัด
1.5 จำนวนเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ที่ไดรับการสงเสริมในพื้นที่
15 จังหวัด ไมนอยกวา
แผน : 15 เครือขาย
ผล : 15 เครือขาย
ประกอบดวยโครงการภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี
และสงขลา โดยไดรับการพัฒนาและยกระดับสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 4 จำนวน 1 จังหวัด
2 พื้นที่ (จังหวัดระยอง) และระดับ 2 จำนวน 14 จังหวัด 16 พื้นที่ โรงงานไดรับการยกระดับและพัฒนาตาม
ตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 2 และ 3 จำนวน 325 โรงงาน จากการดำเนินโครงการ
6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
(CSR Beginner and CSR-DIW) จำนวน 431 โรงงาน
2) โครงการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) จำนวน 213 โรงงาน (ผานเกณฑ 213 โรงงาน)
3) โครงการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) จำนวน 119 โรงงาน (ผานเกณฑ 112 โรงงาน)
4) โครงการขับเคลื่อน ...

- 10 4) โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบท
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี
และสงขลา)
5) โครงการสงเสริมและยกระดับเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
6) โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพ
เครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน
นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และ
ปทุมธานี)
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
2.1 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง
แผน : 1.56 ลานตัน/ป
ผล : 1.33 ลานตัน/ป
4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ
แผน : 24 ลานตัน/ป
ผล : 17.25 ลานตัน/ป
2.2 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาสูการจัดการกากอุตสาหกรรมอยางถูกตอง
แผน : 9,000 โรงงาน
ผล : 9,270 โรงงาน
ประกอบดวยโครงการ จำนวน 5 โครงการ เพื่อสงเสริม ใหความรู และพัฒนาโรงงานให
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดแก
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
จำนวน 21 โรงงาน
2) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม จำนวน 86 โรงงาน
3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 1 ระบบ
4) โครงการชวยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 9,270
โรงงาน
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จำนวน 50 โรงงาน
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ :
ผลผลิตที่ 1 กำกับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การกำกับดูแล และถายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
1.1 การถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหกับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
แผน : 400 ราย
ผล : 1,612 ราย
ประกอบดวยโครงการ จำนวน 16 โครงการ ไดแก
1) โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 โรงงาน
2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา จำนวน 22 โรงงาน
3) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ลุมน้ำสายหลัก จำนวน 31 โรงงาน
4) โครงการใหคำแนะนำ ...
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สีเขียว พื้นที่ 1 ภาคกลาง จำนวน 124 โรงงาน
5) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 2 ภาคเหนือ จำนวน 91 โรงงาน
6) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 90 โรงงาน
7) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ 4 ภาคใตและภาคตะวันออก จำนวน 101 โรงงาน
8) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 103 โรงงาน
9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 100 โรงงาน
10) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
(CSR Beginner and CSR-DIW) จำนวน 431 โรงงาน
11) โครงการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) จำนวน 213 โรงงาน
12) โครงการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) จำนวน 119 โรงงาน
13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 21 โรงงาน
14) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 86 โรงงาน
15) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จำนวน 50 โรงงาน
16) โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร จำนวน 13 โรงงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล :
1.1 ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใหบริการภาครัฐ
แผน : 4 ระบบ
ผล : 4 ระบบ
ประกอบดวย
1) ระบบการทำนิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน 1 ระบบ
2) ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ 1 ระบบ
3) ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกสแบบเบ็ดเสร็จ 1 ระบบ
4) ระบบเผยแพรและบริการขอมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1 ระบบ
*************************

