บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จัดตั้งใหม่)
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ที่เป้าหมาย เชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
2. ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริหารจัดการความขัดแย้ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ดาเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
6. ดาเนินการเกีย่ วกับการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
ราชการ บริการข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และมาตรฐานที่กาหนด สะดวกต่อการค้นหา และตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบ ดูแล การจัดเตรียมการประชุม งานรับรอง งานพิธีการ
โดยมีการนาเสนอ เรียบร้อยรายงานต่างๆ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุม เพื่อให้การจัดประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ
นั้น เป็นไปด้วยความสะดวก วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในการทางานดีขึ้น
4. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม
ความรู้ ความก้าวหน้า และหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของ
กองอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดทาแผนงานบริหารความเสี่ยง PMQA การติดตามการดาเนิน
โครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรวบรวมสรุปผลจัดทารายงานเป็น
ภาพรวม งานประชาสัมพันธ์ภารกิจ และโครงการที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา ขรก.
พรก. 1
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลจป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ/แผนงาน
โครงการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบัน
2. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ เพื่อ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
3. ดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนงานโครงการ
ประจาปีภายใต้แผนปฏิบัติการของกอง
4. บูรณาการจัดทาแผนงานโครงการสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมนาไปปฏิบัติ เพื่อลดการ
ระบายก๊าซเรือนกระจก
5. บูรณาการเพื่อจัดทาแผนงานโครงการ แผน
ดาเนินธุรกิจ ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ (Business Model)
6. ดาเนินการติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินการตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทา
รายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ขรก. 26
พรก. 4
ลจป. -

4
กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบ ขรก.
พรก. 1
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ ลจป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาแนะนาให้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ CSR-DIW Beginner , CSR-DIW ,
CSR-DIW Continuous
2. สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายภาคเอกชน (CSR Network)
3. ดาเนินการจัดทาหลักสูตร หลักเกณฑ์ จัดฝึกอบรม ทดสอบ
และขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจา
โรงงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ประสานดาเนินการด้าน CSR ของ ASEAN (CSR-DIW focal
point for Asean)
5. การส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้
เสีย ตามกระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนตาม
แนวทาง SME 4.0
7. ดาเนินการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง

ขรก. 4
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์ บริหารและจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้าตรวจสอบเหตุฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยอย่างรุนแรงต่อชุมชน
2. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบรรเทาเหตุเดือดร้อนราคาญยังหาข้อยุติเรื่องร้องเรียน
ไม่ได้ และการปฏิบัติงานด้านมวลชนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมให้
คาแนะนาและสั่งการโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบให้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดของกฎหมายโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมของภาค
ประชาชน พร้อมดาเนินการจัดทาหลักสูตร จัดฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
5. ร่วมดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการไตรภาคีของโรงงานที่ประกอบกิจการ ตามเงื่อนไขการอนุญาต
โรงงานที่ต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในรูปแบบ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk
Communication) การเจรจาไกล่เกลี่ย หรือการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
6. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายคณะทางานไตรภาคี เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง การประสานดาเนินงานอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายคณะทางานไตรภาคีที่ได้
จัดตั้งขึ้นไว้แล้ว
7. ดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้านบริหารจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งจัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จัดตั้งใหม่)
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ต่อ)

กลุ่มพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขรก. 4
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนากระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
รวมทั้งการประหยัดพลังงาน ตามแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เป้าหมาย
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน (Mass Balance) ในพื้นที่เป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา
โอกาสการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานกับโรงงาน หรือโรงงานกับ
ชุมชน (Symbiosis Waste) และใช้หลักการ 3Rs หรือพลังงานความร้อนร่วม (Co-Gen.)
เป็นต้น
3. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการ
ประหยัดพลังงาน ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. ดาเนินการผลักดันโครงการ แผนดาเนินธุรกิจ ระหว่างภาคส่วนที่เกีย่ วข้องตามลักษณะเด่น
ของแต่ละพื้นที่ (Business Model) ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต และ
เกื้อกูลไปด้วยกันกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
5. บูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแนวทางประชารัฐ
เพื่อทวนสอบและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม
6. ดาเนินการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างสรรค์ความร่วมมือที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึง
ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารแก่ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ภาคอุตสาหกรรมด้านพันธกรณีตามข้อตกลง
และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.ดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
จัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร(Eco Center)
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning Center)
2. ดาเนินการจัดทาหลักสูตร ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วดั และการทวนสอบตามตัวชี้วดั การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. จัดฝึกอบรมตามตัวชีว้ ดั และขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor) สาหรับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนา และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพื้นที่เป้าหมาย
5. ดาเนินการติดตามและประเมินผลระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
6. รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บริหาร
7. รวบรวมผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เผยแพร่ผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
จัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

