บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้

1. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานงานกากับและอนุญาตโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงานที่กาหนด
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม
ขรก. 36
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน พรก. 1
ลจป. -

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
3. งานบริหารโครงการและการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนจัดการข้อมูลด้านบริการของกองพัฒนา
ระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านหลักเกณฑ์
มาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน
5. ออกเลขทะเบียน และจัดทาฐานข้อมูลผู้กากับ
ตรวจสอบ ประเมิน ผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็น
มาตรฐาน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนามาตรฐานงานกากับและอนุญาตโรงงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานกากับและอนุญาตโรงงาน
2. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การจัดทาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานกากับและอนุญาตโรงงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและ ประเมินผล ระบบการจัดการมลพิษและความ
ปลอดภัยของโรงงาน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรฐานงานกากับ
โรงงาน
4.จัดทาและพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน เช่น การ
ใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้เครื่องจักร ข้อมูล
ด้านมลพิษและระบบการจัดการมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานของโรงงานแต่ละประเภท เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุญาตและกากับ
โรงงาน
5..จัดทาและรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บและใช้สารเคมีภายในโรงงานเพือ่ ใช้ใน
งานกากับโรงงาน
6. จัดทาและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มติดตามและประเมินผล
มาตรฐานงานกากับโรงงาน 1

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.ติดตาม ทวนสอบ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกากับโรงงาน
2. จัดทารายงานผลการตรวจประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
3.ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอนุญาตและกากับโรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานงานกากับโรงงาน
4 อบรมและสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการ
มลพิษ ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
- ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบริการอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม 1
ต่างจังหวัด
- สมุทรปราการฝั่งตะวันออก (อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ อ.บางพลี อ.บางเสาธง
อ.บางบ่อ) สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร
หนองคาย เลย มหาสารคาม หนองคาย เลย มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลาภู
ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี
นครนายก อุทัยธานี นครสวรรค์ กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่
เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มติดตามและประเมินผล
มาตรฐานงานกากับโรงงาน 2

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดตาม ทวนสอบ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานงานกากับโรงงาน
2. จัดทารายงานผลการตรวจประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
3. ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอนุญาตและกากับโรงงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
4. อบรมและสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในด้านการจัดการมลพิษ ความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
6. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบริการอนุญาตโรงงาน
อุตสาหกรรม 2
ต่างจังหวัด
7. สมุทรปราการฝั่งตะวันตก (อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์)
สมุทรสาคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี กาญจนบุรี
นนทบุรี สมุทรสงคราม ตาก ราชบุรี เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่
พังงา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
โรงงานชั้นดี (Good Factory)
2. จัดทา ศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
โรงงานแต่ละประเภท
3. จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการ
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอนุญาต (E–
license) และกากับโรงงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มส่งเสริมงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน
(Promotion) ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการไปปฏิบัติ
3. ติดตาม และตรวจประเมินโรงงานที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
(Promotion)
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้
5. ส่งเสริม ติดตาม ตรวจประเมินเพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานโรงงานชั้นดี (Good Factory)
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานงานกากับ
ผู้ตรวจสอบเอกชน

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทา พัฒนา หลักเกณฑ์มาตรฐานงานกากับโรงงาน ระบบ
การขึ้นทะเบียน วัดผล และระบบการติดตามและทวนสอบ
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบเอกชน
2. กาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบเอกชน
3. จัดทาหลักสูตร ดาเนินการฝึกอบรม และทดสอบความรู้ผู้
ตรวจสอบเอกชน
4. ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตผู้ตรวจสอบเอกชน
5. ติดตามและทวนสอบการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบเอกชน
6. พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ตรวจสอบเอกชน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

