ตารางสรุปตัวชีว้ ดั ตามระบบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้กบั ภาคอุตสาหกรรม
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิง่ แวดล้อม
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ
ความยั่งยืน
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
- โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ประเภท
ชือ่ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
เชิงปริมาณ - จานวนเครือข่ายในการป้องกันและ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูส้ ่งข้อมูล
สวส./สสส./
สจก.

แบบรายงาน
แบบรายงาน 01

กาหนดเวลา
การรายงาน
30 ก.ย.59

เครือข่าย

50

เชิงปริมาณ - กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบ
การจัดการกากอุตสาหกรรม

ล้านตัน

1.5

สกอ.

แบบรายงาน 13

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

เชิงปริมาณ - จานวนพื้นที่อตุ สาหกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ

พื้นที่

5

สสส.

แบบรายงาน 08

30 ก.ย.59

1

เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
- โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ ุตสาหกรรม
อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน

ประเภท
ชือ่ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
เชิงปริมาณ 1. จานวนครั้งที่สถานประกอบการ
ก่อมลพิษร้ายแรง (ดาเนินการตาม ม.39)
2. จานวนสถานประกอบการที่
ดาเนินโครงการ CSR
เชิงปริมาณ - จานวนพื้นที่อตุ สาหกรรมที่มีศักยภาพ
ได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทา
แผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

หน่วยนับ เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูส้ ่งข้อมูล
สล.
(จัดทารายงาน)

กาหนดเวลา
การรายงาน
แบบรายงาน 10
ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป
แบบรายงาน

ครั้ง

13

ราย

120

สสส.

แบบรายงาน 11

30 ก.ย.59

พื้นที่

20

สสส.

แบบรายงาน 09

30 ก.ย.59

สปภ./สสย./
สจก.

แบบรายงาน 02

30 ก.ย.59

- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี
และวัตถุอนั ตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาคมอาเซียน
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการเตรียมความพร้อมภาค
อุตสาหกรรมในการเข้าสูอ่ าเซียน

เชิงปริมาณ - ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ราย

1,000

ผลผลิตที่ 1 การกากับดูแลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

เชิงปริมาณ 1. กากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการวัตถุอนั ตราย

ราย

10,000 สรข.1-5/สกอ./ แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
สวอ./สจก.
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป

เชิงคุณภาพ 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยได้รับการจัดการ

ร้อยละ

95

สรข.1-5/สกอ./
(สล.ทารายงาน)

แบบรายงาน 10

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

ไม่น้อยกว่า

10

สปภ.

แบบรายงาน 12

30 ก.ย.59

เชิงคุณภาพ 3. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประหยัดพลังงาน

ร้อยละ
2

เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ

ประเภท
ชือ่ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
เชิงคุณภาพ 4. สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
นาเทคโนโลยีไปใช้
เชิงเวลา 5. การดาเนินการโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดาเนินการตามแผน
เชิงปริมาณ 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิง่ แวดล้อม
ผลผลิตที่ 2 การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ
โรงงาน วัตถุอนั ตราย และจดทะเบียน
เครื่องจักร

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาน
ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ 1. จานวนผู้รับบริการอนุญาต

หน่วยนับ เป้าหมาย

หน่วยงาน
แบบรายงาน
ผูส้ ่งข้อมูล
สปภ./สนส./ แบบรายงาน 05
สสส./สจก./สวส.

กาหนดเวลา
การรายงาน
30 ก.ย.59

สปภ./สนส./ แบบรายงาน 05
สสส./สจก./สวส.

30 ก.ย.59

ร้อยละ

40

ร้อยละ

70

ราย

320

สปภ./สนส./
สสส./สวส.

แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป

ราย

80

สนส.

แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป

ราย

35,000 สรข.1-5/สกอ./ แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
สวอ./สจก./
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป
สนส./สปภ./สวส.

เชิงคุณภาพ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(วัดจากการใช้บริการที่ห้องสารพันทันใจ)

ร้อยละ

80

ศบจ.

แบบรายงาน 03

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

เชิงเวลา 3. ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
มาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดและ
ประกาศให้ทราบทั่วกัน

ร้อยละ

100

สรข.1-5/สกอ./
สวอ./สจก./
สนส./สปภ.

แบบรายงาน 07

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

3

เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภท
ชือ่ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
เชิงปริมาณ 1. การให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ

ครั้ง

-

หน่วยงาน
ผูส้ ่งข้อมูล
ศสร.

ระบบ

-

ศสร.

แบบรายงาน 04-1
หรือ 04-2

30 ก.ย.59

เชิงคุณภาพ 3. การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น

ร้อยละ

10

ศสร.

แบบรายงาน 06

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

เชิงคุณภาพ ขีดความสามารถในการรองรับโรงงาน
เข้าใช้ระบบการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว

ร้อยละ

50

สกอ.

แบบรายงาน 14

ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

โครงการ

43

สปภ. สสย. สจก. ระบบติดตามการ
สสส. สนส. สกอ. ดาเนินงานโครงการ
สวส. และ ศสร. ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ทุกวันอังคาร
ของสัปดาห์

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และให้บริการประชาชน

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิง่ แวดล้อม

โครงการจ้างที่ปรึกษาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
- งบรายจ่ายอื่น
- งบลงทุน
- อุตสาหกรรมสีเขียว (โอนภารกิจมาจาก สปอ.)
- มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SMEs
- มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง
และมาตรการเพิ่มแหล่งน้าขนาดเล็ก

โครงการจ้างที่ปรึกษาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
(บันทึกความก้าวหน้าโครงการลงระบบ
ติดตามการดาเนินงานโครงการของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม)

หน่วยนับ เป้าหมาย

กาหนดเวลา
การรายงาน
แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป
แบบรายงาน

4

เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ กรอ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภท
ชือ่ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ กรอ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน

เชิงปริมาณ ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของหน่วยงาน
(เจ้าหน้าที่ทุกคน)

หน่วยนับ เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูส้ ่งข้อมูล
ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดเวลา
การรายงาน
แบบรายงาน 15
ทุกวันที่ 1
ของเดือนถัดไป

ทุกหน่วยงาน

แบบรายงาน 04-1 ทุกวันที่ 1
หรือ 04-2
ของเดือนถัดไป
(เลือก 1 แบบ)

แบบรายงาน

5

