สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์ กรอ. พ.ศ. 2559 - 2564 (จากการประชุม 3 ครั้ง : 27 กค /7-8 สคและ 20 สค 58)
มิติ

วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559
วิสัยทัศน์ :
องค์กรชั้นนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ ความ
ปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิสัยทัศน์ :
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ประกอบด้วยผลลัพธ์ 2 ประการ
"สังคมเชื่อมั่น อุตสาหกรรมพัฒนา"
1. โรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
"ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และแข่งขันในระดับสากล"
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับสากล
ร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับสากล
2. สังคมปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
2. จานวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม
ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564

พันธกิจ
พันธกิจ บริหารจัดการการกากับดูแลและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้พัฒนา
1.บริหารจัดการ การกากับดูแลธุรกิจอุตสหากรรมรวมถึง
อย่างต่อเนื่อง แข่งขันได้ สอดคล้องกฏหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
วัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
มาตรฐานสากล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดาเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลองค์ความรูด้ ้านเครือ่ งจักร การ
ผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอัตราย พลังงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัมนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม
3. ยกระดับการบริหารจัดการตามผลักธรรมาภิบาล
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มิติ
ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564
วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559
S1 บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความปลอดภัย
พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลภาคอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
(ภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมและโอกาสในการประกอบธุรกิจผ่านกลไก การ
กากับตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล)
1. ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากภาคอุตสาหกรรมลดลง ?
3. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ตัวชี้วัด
1.จานวนครัง้ ที่สถานประกอบการ / โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดปัญหามลพิษร้ายแรง (มาตรา 39)
2.จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการกากับและตรวจสอบ
3. จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยได้รับการจัดการ
4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (ของเสียอันตราย) ได้รับการจัดการเข้าระบบ
5. จานวนแผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. .จานวนครัง้ ของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยจากวัตถุอันตรายและสารเคมี
จากภาคอุตสาหกรรม
7. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการสารเคมีและ
วัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1.พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการกากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย สารเคมี
3. พัฒนากลไกและให้การสนับสนุนท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อม
ในการรับการถ่ายโอนภารกิจ/และหน่วยงานตรวจประเมิน) ?
4. การจัดการพื้นที่ Zoning เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
5.เชื่อมโยงกลไกและเครือ่ งมือในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
6. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่าย (Third
Party)
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มิติ

วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559

ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม

S1 บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ เป้าประสงค์

ความปลอดภัย

(ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นแบบสังคมคาร์บอนต่า(Green
Economyและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบสังคม )
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ (ชุมชน) สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (ของชุมชน) สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลและองค์ความรูภ้ าคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

กลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายในภาคอุตสาหกรรม และเทียบเท่าระดับ
สากล
2. ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ที่มีอยู่ การอนุรักษ์และจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ แก่ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่มาตรฐานสากล
3. กลไกในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4 พัฒนา บริหารจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรูด้ ้านวิชาการเพื่อเป็นศูนย์รวม
องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโรงงาน(สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
สารเคมี เครือ่ งจักร)ที่เชื่อมต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5 สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จานวนจังหวัด(พื้นที่อุตสาหกรรม)ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น(ราย) 5,000 ราย
3. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า
4. ร้อยละของโรงงาน สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการนาเทคโนโลยีไปใช้
5. การดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดาเนินการตามแผน
6. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศูนย์ความรูแ้ ละข้อมูลภาคอุตสาหกรรม(โรงงาน สารเคมี วัตถุอันตราย
และเครือ่ งจักร)
7. ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าถึงแหล่งทุน
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มิติ

วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านงานบริการ

S2 ยกระดับการให้บริหารจัดการและการบริการสูร่ ะดับสากล

ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเชื่อใจ เชื่อมั่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
(เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที)่
1. การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม (ทั้งในและต่างประเทศ)
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยได้รับการพัฒนา(เครือข่าย)

เพิ่มขึ้น
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์องค์กร
3. จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและนามาใช้ในการกากับ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเครือข่าย

กลยุทธ์
1.เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
(สร้างศักยภาพและความมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และเครือข่าย)
2 พัฒนากลไกและให้การสนับสนุนท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมใน
การรับการถ่ายโอนภารกิจ/และหน่วยงานตรวจประเมิน) ?
3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาคอุตสาหกรรมแก่ภาคประชาชน
4. ด้านการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์4 เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร

(พัฒนาสมรรถนะองค์กร)
S3 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและการบริการสูส่ ากล

เป้าประสงค์
(ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในมาตรฐานการให้บริการ ภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการภายในที่ดี บุคลากรได้รับพัฒนาความรูส้ ามารถ)
1. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในงานบริการ
2. ระบบบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ

1 ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
2.ระดับการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ร้อยละของงานบริการที่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกฯ
(คู่มือบริการประชาชน)
4. .ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน
5 ร้อยละของบุคลากรที่มี Core & Fuctional Competencies
ตามที่กาหนด
6. ระดับความสาเร็จของการใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO27001)?
7. ระดับความสาเร็จของการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและ
นามาใช้ในการกากับ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเจ้าหน้าที่
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มิติ

วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564
กลยุทธ์
1. ปรับโครงสร้างองค์กร
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
(บริหารงานภายในองค์กร บริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการความรู้ การบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล)
3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารรถ และมีความ
เป็นมืออาชีพ รวมถึงมีจิตบริการ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการบริหารและการปฏิบัติ
5. พัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

C1 สร้างศักยภาพและความมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย (สร้างศักยภาพและความมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ประกอบการ เครือข่าย และ
หน่วยงานตรวจประเมิน : Third Party )
ยกระดับศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
C2 ผลักดันกลไกมาตรการสู่การปฏิบัติ

บังคับใช้มาตรการ/กลไก/กฎระเบียบอย่างสร้างสรรค์
บังคับใช้กฏหมายหรือมาตรการอย่างเข้มงวด

C3 ส่งเสริมให้นาความรูไ้ ปใช้อย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

C4 สร้างจิตสานึก(รักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

สร้างจิตสานึก(รักษ์สิ่งแวดล้อมและคานึงถึงความปลอดภัย)
เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ

C5 พัฒนามาตรฐานการบริการ

พัฒนาระบบและ/หรือรักษาระดับมาตรฐานการบริการ

การรักษามาตรฐานการดาเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน

C6 ส่งเสริมภาพลักษณ์

ส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

(ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

การกากับดูแลโรงงานให้สมกับความคาดหวังของประชาชน/ผู้ประกอบการ

ระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียน Complaint Management

P1 พัฒนาระบบมาตรการกลไก (กฎหมาย)

พัฒนาระบบมาตรการ/กลไก/กฎระเบียบ ในการกากับดูแลโรงงาน

P2 สร้างมาตรฐานเครือข่าย

พัฒนาระบบ/ช่องทาง/เครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีและตรวจกากับ

P3 สร้างมาตรฐานการบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รักษามาตรฐานตามคู่มือประชาชนในทุกกระบวนงาน
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มิติ
วิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ 2559
P4 มีการกากับดูแลองค์กรที่ดี

ร่างวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 2559 -2564
ส่งเสริมจรรยาและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แนวทางและวิธีการกากับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัต(ิ คู่มือการปฏิบัติงาน)

L1 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ

พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ระบบการพิจารณาอนุญาตและตรวจกากับ

การจัดการสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับโรงงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (สุขภาพ ปลอดภัย และสวัสดิภาพ

สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่โปร่งใสและเป็นธรรม

แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

L2 สร้างขวัญกาลังใจ

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
L3 พัฒนาทักษะความรูบ้ ุคลากร

L4 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อแบ่งปันและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ถ่ายทอดและขยายผล

ส่งเสริมทักษะและองค์ความรูข้ องบุคลากร

ระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาที่สนับสนุนสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาที่สนับสนุนสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเอง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
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