
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 และ  
ปงบประมาณ 2564 (มกราคม 2564) 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.  เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง (ท่ีเก่ียวของกับ กรอ.)  
: ยกระดบัความสามารถการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
 

1.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
แผน   :   3  พ้ืนท่ี 
ผล     :   3  พ้ืนท่ี 
 

- 
 

 1.2 สถานประกอบการเขาสูระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
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 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปน
ของเสียอันตรายไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 
 
1.5 ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ท่ีไดรับการจัดการ 
แผน   :   18.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   17.51  ลานตัน/ป 
 

1.1 สถานประกอบการและ
โรงงานท่ีนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   รอยละ  99.72    
 

 1.6 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล    :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี 
 

 

 
2. เปาหมายการใหบริการ ... 
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เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2.  เปาหมายการใหบริการ 
หนวยงาน  (กรอ.)   
: 2. สงเสริมและสนบัสนุนใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน  

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

- 

 2.2 โรงงานท่ีเขารวมโครงการ
สามารถประหยัดพลังงานได 
ไมนอยกวา 
แผน   :   2       Ktoe 
ผล     :   2.89  Ktoe    

2.3 จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน   :   3  จังหวัด  
ผล     :   3  จังหวัด 
 

 

: 3. ผูประกอบการ SMEs ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและเขาถึง
แหลงทุน 

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

3.1 เครื่องจักรของสถาน
ประกอบการ SMEs ท่ีเขารวม
โครงการมีประสทิธิภาพการผลิต
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 80 
ผล     :   รอยละ 100       
 

: 4. สภาพแวดลอม
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเอ้ือตอคุณภาพ
ชวีิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 

4.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล    :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี 
 
4.2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปน
ของเสียอันตรายไดรบัการจัดการ
อยางถูกตอง 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 
 

4.1 อัตราการใชประโยชนกาก
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 10 
ผล     :   รอยละ 30.16       
 
 
4.2. สถานประกอบการและ
โรงงานท่ีนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   รอยละ 99.72 

4.3 ปริมาณ ... 
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เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

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

 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  
ผลผลิตท่ี 1  : กำกับดูแล 
สงเสรมิ และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
กิจกรรมท่ี 1  :  การกำกับดูแล 
และถายทอดเทคโนโลยสีถาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการวัตถุอันตราย 
แผน   :   8,000  ราย 
ผล     :   8,348  ราย 
รอยละ  104.35 
 
2. ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหกับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
แผน   :   400   ราย 
ผล     :   1,062  ราย     
รอยละ  265.50  
 

1. ขอรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยไดรับการ
จัดการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
แผน   :   รอยละ  98 
ผล     :   รอยละ  98.31  
 
2. สถานประกอบการและโรงงาน
ท่ีนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ี
ไดรับจากการถายทอดไปใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ 
ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   รอยละ 99.72 
 

 
กิจกรรมท่ี 2  :  การบริการ
อนุญาตเก่ียวกับโรงงาน  
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 
 

แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับ
สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

1. สถานประกอบการไดรับการ
ยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
แผน  :   2,000  ราย  
ผล    :   3,467  ราย 
 

2. โรงงานท่ีเขารวมโครงการสามารถ
ประหยัดพลังงานได ไมนอยกวา 
แผน   :   2       Ktoe 
ผล     :   2.89  Ktoe  
 

- 
 

 
 



- 4 - 
 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 3. จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน  :   3  จังหวัด  
ผล    :   3  จังหวัด 
 

 

กิจกรรมท่ี 1  :  พัฒนาระบบการ
อนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล 
 

1. ระบบการอนุญาตและการกำกับ
ดูแลไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
การใหบริการภาครัฐ  
แผน   :    4  ระบบ 
ผล     :    3 ระบบ                        
หมายเหตุ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ คือ 
โครางการระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร (E-fully Manifest) 
       

- 

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 

1. จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แผน  :   3  จังหวัด  
ผล    :   3  จังหวัด 
 

- 
 

กิจกรรมท่ี 3 : สงเสริมและ
ยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ 
ในการแขงขัน 

1. จำนวนสถานประกอบการเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา 
แผน  :   2,000  ราย  
ผล    :   3,467  ราย 
 
2. มาตรฐานงานกำกับและสงเสริม 
ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ 
สถานประกอบการใหมีศักยภาพ
สูงข้ึน ไมนอยกวา 
แผน  :   3  มาตรฐาน/ระบบ  
ผล    :   3  มาตรฐาน/ระบบ 
 
 

- 
 

แผนงานยุทธศาสตร ... 



- 5 - 
 

เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน
ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและ
ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 

1. จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรบัการพัฒนา
และยกระดับสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  
ผล    :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี 
 

- 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและใช
นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรม  :  พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

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

1. สถานประกอบการและ
โรงงานท่ีนำเทคโนโลยีหรอื
นวัตกรรมท่ีไดรับจากการถายทอด
ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ  70 
ผล     :   รอยละ 99.72 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ / ผลิตภาพ 
กิจกรรม  :  ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

1. ผูประกอบการ SME ท่ีไดรับ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 
แผน   :   2,000/80  เครื่อง/ราย 
ผล     :   2,022/88  เครื่อง/ราย 
 

1. สถานประกอบการ SME  
ท่ีเขารวมโครงการมีประสิทธิภาพ
การผลิตเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
แผน   :   รอยละ 80 
ผล     :   รอยละ 100 
 

แผนงานบูรณาการจดัการมลพิษและ
ส่ิงแวดลอม  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม 
กิจกรรม  :  บริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม 
 
 
 

1. ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับ 
การจัดการ 
แผน   :   1.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   1.24  ลานตัน/ป 
 
2. ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
เขาสูระบบ 
แผน   :   18.35  ลานตัน/ป 
ผล     :   17.51  ลานตัน/ป 

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

 
หมายเหต ุ 1. ขอปรับลดเปาหมายตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม ตามท่ี อรอ. ไดอนุมัติ
แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน) เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ดังน้ี 

      (1) ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการ จากเดิม 1.65 ปรับลดเปน 1.35 ลานตัน/ป  
      (2) ปริมาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ จากเดิม 25 ปรับลดเปน 18.35 ลานตัน/ป 
   2. ตัวช้ีวัดบางตัวยังไมมรีายงานผลการดำเนินงาน เน่ืองจากการดำเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของยังไมแลวเสร็จ  

โดยมีกำหนดจะแลวเสร็จในชวงไตรมาสท่ี 1-2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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รายละเอียดประกอบผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัด :  เชิงปรมิาณ : 
 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง (ท่ีเกี่ยวของกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม)  :   
     1.1 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

แผน  :   3  จังหวัด    ผล  :   3  จังหวัด 
     1.2 สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
  แผน  :   2,000  ราย   ผล  :   3,467  ราย 
     1.3 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการกำกับดูแลตามกฎหมาย 
  แผน  :   4,000  ราย   ผล  :   8,348  ราย 
     1.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

แผน  :   1.35  ลานตัน/ป   ผล  :   1.24  ลานตัน/ป 
     1.5 ปรมิาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดการ 

แผน  :   18.35  ลานตัน/ป   ผล  :   17.51  ลานตัน/ป 
     1.6 จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  ผล  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี 
 
แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ : 
ผลผลิตท่ี 1 กำกับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
กิจกรรมท่ี 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) โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธภิาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทำความเย็น)  
จำนวน 60 โรงงาน  

(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยและ 
ระบบไฟฟาในโรงงาน จำนวน 40 โรงงาน 
 

(4) โครงการสงเสริม ... 
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(4) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ดานการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก บางปะกง และพ้ืนท่ีใกลเคียง จำนวน 18 โรงงาน   

(5) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดระดับรายสาขา จำนวน 15 โรงงาน 
(ยกเลิกโครงการ) 

(6) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการ 
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ำสายหลัก จำนวน 15 โรงงาน 

(7) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว  
พ้ืนท่ีท่ี 1 จำนวน 80 โรงงาน (ยกเลิกโครงการ) 

(8) โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว  
พ้ืนท่ีท่ี 2 จำนวน 80 โรงงาน 

(9) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู 
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 จำนวน 86 โรงงาน  
      (10) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4-5 จำนวน 50 โรงงาน 
      (11) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 477 ราย  

2) โครงการภายใตโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ  
       (1) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 32 โรงงาน  
       (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสยี จำนวน 35 โรงงาน  

3) โครงการภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน จำนวน 3 โครงการ  
       (1) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชงินิเวศระดับ 2 การสงเสริมและะจัดทำฐานขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) 
จำนวน 36 โรงงาน  
       (2) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและจัดทำฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) 
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีชลบุรี นครปฐม 
และปทุมธานี) จำนวน 34 โรงงาน   
       (3) โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยาง
ยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) จำนวน 70 โรงงาน  

4) โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร จำนวน 20 โรงงาน 

 

กิจกรรมท่ี 2 : การบรกิารอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร 
      1.  จำนวนผูรับบริการ 

แผน  :   35,000  ราย    ผล  :   45,485  ราย 
 

แผนงานยุทธศาสตร ... 
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แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนนุดานการสรางความสามารถในการแขงขัน : 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.)  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธรุกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

     1.  สถานประกอบการไดรับการยกระดับเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
แผน  :   2,000  ราย    ผล  :   3,467  ราย 

  ประกอบดวย จำนวนโรงงาน/สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสงเสริมสถานประกอบการ
เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม)  และโรงงานท่ีสมัครใจเขารับการ
ตรวจประเมินเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวจาก กรอ. ไดแก 

1) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ดานการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก บางปะกง และพ้ืนท่ีใกลเคียง จำนวน 18 โรงงาน 

2) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำสายหลัก จำนวน 15 โรงงาน 

3) โครงการใหคำแนะนำเชงิลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวพ้ืนท่ี 
ท่ี 2 จำนวน 80 โรงงาน 

4) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรม 
สีเขียว ระดับท่ี 3 จำนวน 86 โรงงาน 
  5) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรม 
สีเขียว ระดับท่ี 4-5 จำนวน 50 โรงงาน 
  6) โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 477 ราย 

     
 2.  โรงงานท่ีเขารวมโครงการสามารถประหยัดพลังงานไดไมนอยกวา 

แผน  :   2  Ktoe    ผล  :   2.89  Ktoe 
  ภายใตโครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทำความเย็น) 
จำนวน 60 โรงงาน  ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  - เขาโรงงานกลุมท่ี 1 เพ่ือตรวจวัด 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
ท้ังโครงการตอไป หรือ 17,966,581.41 kWh/ป หรือ 58,412,844 บาท/ป 
  - เขาโรงงานกลุมท่ี 2 เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำ (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 เฉลี่ยท้ังโครงการตอไป หรือ 14,259,645.99 
kWh/ป หรือ 49,886,664.96 บาท/ป  
       
 3.  จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดทำแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

แผน  :   3  จังหวัด    ผล  :   3  จังหวัด 
 

ภายใตโครงการ ... 
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  ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงุทน (อางทอง 
นนทบุร ีจันทบุรี) ผลการดำเนินงานไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวของวิเคราะหและคัดเลือกพ้ืนท่ี 
จัดประชุมระดมความคิดเห็นใน 3 จังหวัด และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีผานเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
   1. จ. นนทบุรี มีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีไดรับคัดเลือก ไดแก 
          - พ้ืนท่ี อ.ไทรนอย บริเวณถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ใกล จ.ปทุมธานี /  
          - พ้ืนท่ี ต.ขุนศรี บริเวณถนนแยกนพวงศ-บางเลน /  
      - พ้ืนท่ี ต. ราษฎรนิยมและ ต.ไทรใหญ บริเวณใกลแยกทางหลวงหมายเลข 340  
        และ 3004 / 
          - พ้ืนท่ี อ.ไทรนอย ต.ขุนศรี บรเิวณถนนหมายเลข 346 ใกลจ.นครปฐม 
   2. จ. อางทอง มีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีไดรับคัดเลือก ไดแก 
        - พ้ืนท่ี อ.โพธิ์ทอง ต.บอแร /  
      - พ้ืนท่ี อ.แสวงหา ต.แสวงหา บริเวณแยกทางหลวง 3064-บานเพชร  
          และทางหลวงหมายเลข 3509-บานทองเลื่อน /  
     - พ้ืนท่ี อ.โพธิ์ทอง ต. บางพลับ ใกลทางหลวงแผนดินอางทอง-ปากดง /  
     - พ้ืนท่ี อ.แสวงหา ต. แสวงหา บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3509-บานทองเลื่อน  
       และทางหลวงแผนดินอางทอง-ปากดง /  
     - พ้ืนท่ีในอำเภอแสวงหา ต.หวยไผ บริเวณถนนทาชาง-สวนกลวย 
   3. จ.จันทบุรี มีพ้ืนท่ีทีไดรับคัดเลือก ไดแก  
         - พ้ืนท่ี อ.เมืองจันทบุรี ต.แสลง บริเวณเขาไรยา-แพรงขาหยั่ง / 
        - พ้ืนท่ี อ.เมืองจันทบุรีและเขาคิชฌกูฏ ต.แสลงและซากไทย บริเวณเขาไรยา-แพรงขาหยั่ง  
       และถนนหมายเลข 3249-บานเขาลูกชาง / 
        - พ้ืนท่ีบรเิวณ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย บริเวณเขาไรยา-แพรกขาหยั่ง / 
     - พ้ืนท่ีบริเวณ อ.ทาใหม ต.เขาบายศรี และ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย 
 
กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล 
      1.  ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการใหบริการภาครัฐ 

แผน  :   4  ระบบ    ผล  :   3 ระบบ  
  หมายเหตุ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ  
  ประกอบดวยการจัดทำระบบภายใตโครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน จำนวน 4 ระบบ  ดำเนินการเสร็จแลว 3 โครงการ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ
ไดแก 
  1) ระบบบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการวัตถุอันตราย  1  ระบบ (เสร็จส้ินแลว) 

2) ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานขอมูลประชาชนและบริการภาครัฐ  1  ระบบ 
(เสร็จส้ินแลว) 

  3) ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest)  1  ระบบ 
  4) ระบบทำเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ  1  ระบบ (เสร็จส้ินแลว)  
 

 
กิจกรรมท่ี 2 ... 
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กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 
      1.  จำนวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพไดรับการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดทำแผนการใช
ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม 

แผน  :   3  จังหวัด    ผล  :   3  จังหวัด 
   (อางทอง จันทบุรี นนทบุรี)         (อางทอง จันทบุรี นนทบุรี) 
กิจกรรมท่ี 3 : สงเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
      1.  จำนวนสถานประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ไมนอยกวา 

แผน  :   2,000  ราย    ผล  :   3,467  ราย 
      2.  มาตรฐานงานกำกับและสงเสริมท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสถานประกอบการใหมี
ศักยภาพสูงข้ึน ไมนอยกวา 

แผน  :   3  มาตรฐาน/ระบบ   ผล  :   3  มาตรฐาน/ระบบ 
  การจัดทำมาตรฐานงานกำกับและสงเสริมเพ่ือยกระดับสถานประกอบการใหมีศักยภาพสูงข้ึน 
ไดพัฒนาคูมือสำหรับประชาชนและคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1) คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานจำพวกท่ี 3 
  2) คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  3) คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การรับแจงและออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกท่ี 2 
 
 
แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม : 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.)  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสูเมือง
ส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
      1.  จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  แผน  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี  ผล  :   15/18  จังหวัด/พ้ืนท่ี 
  ภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูเมือง
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของโรงงานท่ีเขารวมโครงการหลังจาก
การเขาใหคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกตามตัวชี้วัดฯ ระดับ 2 และ 3 และเตรียมความพรอมรับการประเมิน การลง
พ้ืนท่ีตรวจประเมินโดยคณะผูตรวจประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การฝกอบรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑและตัวชี้วัดฯ ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดเปาหมายใหม ไดแก มุกดาหาร สระแกว ตราด 
ตาก และนครศรีธรรมราช  จากการดำเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแก 
  1) โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 2 การสงเสริมและะจัดทำฐานขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สรุาษฎรธานี และสงขลา) 
จำนวน 36 โรงงาน 

  2) โครงการ ... 
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  2) โครงการยกระดบัและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและจัดทำฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) 
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 
และปทุมธานี) จำนวน 34 โรงงาน 
  3) โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี 
(จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบรุี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)   
 

ระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ี 
1. ระดับ 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis)   มี 3 พ้ืนท่ี 2 จังหวัด ไดแก   

   1) พ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จ.ระยอง      
       ประกอบดวย ต.มาบตาพุด ต.เนินพระ  
       ต.หวยโปง ต.ทับมา อ.เมือง /  
       ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา / ต.บานฉาง  
       อ.บานฉาง จ.ระยอง  
   2) พ้ืนท่ี ต. บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี   
   3) พ้ืนท่ี ต.ตะพง ต.บางแลง และ ต.เชิงเนิน  
       อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
 

2. ระดับ 3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  
    (Resource Efficiency) 

มี 2 พ้ืนท่ี 2 จังหวัด   
   1) พ้ืนท่ี ต.สีค้ิว ต.ลาดบัวขาว ต.มิตรภาพ  
       ต.กุดนอย และ ต.หนองหญาขาว อ.สีค้ิว  
       จ.นครราชสีมา  
   2) พ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมออมใหญ 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 พ้ืนท่ี 11 จังหวัด ไดแก  
   1) พ้ืนท่ี ต.สะเดา ต.ปริก ต.พังลา ต.สำนักแตว  
       ต.สำนักขาม ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา และ  
       ต. บานพรุ ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
   2) พ้ืนท่ี ต.วังดาล ต.นนทรี ต.นาแขม และ 
       ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี  
   3) พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ  
   4) พ้ืนท่ี ต.แปลงยาว และ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว    
       จ.ฉะเชิงเทรา  
   5) พ้ืนท่ี ต.ทาโรงชาง ต.ทาสะทอน ต.เขาหัวควาย  
       และ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี  
   6) พ้ืนท่ี ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
   7) พ้ืนท่ี อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ี 
3. ระดับ 2 การสงเสริม (Enhancement)    8) พ้ืนท่ี ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ  

       ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  
   9) พ้ืนท่ีเทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนคร 
       เจาพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี  
   10) พ้ืนท่ี ต.คูบางหลวง ต.ลาดหลุมแกว ต.คูขวาง  
         ต.ระแหง และ ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว  
         จ.ปทุมธาน ี  
   11) พ้ืนท่ีเทศบาล ต.น้ำพอง เทศบาล ต.ลำน้ำพอง  
         เทศบาล ต.มวงหวาน และ เทศบาล ต.กุดน้ำใส
   อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน  
   12) พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานโปง เทศบาลเมืองทาผา  
         เทศบาลตำบลเบิกไพร และ ต.ปากแรด  
         อ.บานโปง จ.ราชบุร ี  
   13) พ้ืนท่ีเทศบาลนครออมนอย จ.สมุทรสาคร 

 
โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
      1.  ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกรายปสำหรับประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม 

แผน  :   1  ระบบ    ผล  :   1 ระบบ 
  ภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดกาซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม มีผลดำเนินการไดลงพ้ืนท่ีสำรวจ รวบรวมและเก็บขอมูล เพ่ือประเมินการปลอยกาซเรือน
กระจกจาก 3 กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 10 แหง  ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลกาซเรือนกระจกของ กรอ. ใหเปนปจจุบัน โดยกำหนดจัดสัมมนาเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการ 
วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล : 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (กรอ.)  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
กิจกรรม : ปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      1.  ผูประกอบการ SME ท่ีไดรับการปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ไมนอยกวา / 
สถานประกอบการ SMEs ไดรับรายงานการวิเคราะหปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไมนอยกวา 
  แผน  :   2,000/80  เครื่อง/ราย  ผล  :   2,022 / 88  เครื่อง/ราย 
   
 

แผนงานบูรณาการ ... 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม : 
เปาหมายการใหบรกิารหนวยงาน (กรอ.)  : 
โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
       1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตรายไดรับการจัดการ 

แผน  :   1.35  ลานตัน/ป   ผล  :   1.24  ลานตัน/ป 
       2. ปรมิาณกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ 

แผน  :   18.35  ลานตัน/ป   ผล  :   17.51  ลานตัน/ป 
  ขอมูลจากระบบการจัดการวัสดุท่ีไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ไดมีการจัดทำโครงการ 
จำนวน 2 โครงการ เพ่ือสงเสริม ใหความรู และพัฒนาโรงงานใหบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไดอยาง
ถูกตองลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดแก 
  1) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 32 โรงงาน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย จำนวน 35 โรงงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 
  สรุปผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามระบบงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ตัวชี้วัด อยูระหวางดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
              1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 14 ตัวชี้วัด บรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด 4 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมาย
ท่ีกำหนด 7 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด 2 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด 
  2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด 5 ตัวชี้วัด  
  จากผลตัวชี้วัดท่ีดำเนินการไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายเปนตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
ของกรมท่ีสามารถเรงดำเนินการไดในชวงปลายปงบประมาณ   ในสวนของตัวชี้วัดท่ียังไมมีผลการดำเนินงาน
จะเปนผลจากการดำเนินงานโครงการตามงบรายจายอ่ืนซ่ึงตองใหโครงการแลวเสร็จ 

ปญหา/อุปสรรค 
  1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2563 สงผลใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชา 
  2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
มีผลกระทบในวงกวางตอการดำเนินงานในภาคสวนตาง ๆ ทำใหคาเปาหมาย ตัวชี้วัด การใชจายเงิน
งบประมาณของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 

ขอเสนอแนะ 
  1. การจัดทำโครงการอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหเหมาะสมกับสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดในอนาคต ซ่ึงในบางกิจกรรมกรมสามารถดำเนินการเองได  

2. การดำเนินโครงการควรมีการกำหนดแผนงานท่ีชัดเจนในการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุ 
ยุทธศาสตรและแผนในระดับตาง ๆ มีการเรงรัดและติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
และมาตรการตาง ๆ อยางเครงครัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
  3. จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง นโยบาย แผนงาน 
และโครงการ เพ่ือเปนแนวทางการเขียนโครงการไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน นโยบาย และ
งบประมาณตอไป 

************************* 
ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564 


