
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีกำรผลิตในกำรป้องกนัมลพิษโรงงำน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนในด้ำนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพการผลิต กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมโรงงำน กำรบ ำบัดและก ำจดัมลพิษจำกโรงงำน รวมทั้งกำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 
3. พัฒนำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกบัดูแลบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำโรงงำน 
4. ศึกษำและก ำหนดแนวทำงด ำเนนิกำรเพื่อรองรับมำตรกำรด้ำนน้ ำ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโรงงำนให้เข้ำสู่มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในระดับสำกล 
5. ศึกษำและก ำหนดแนวทำงกำรใชม้ำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและประสำนกำรจัดกำรด้ำนมลพิษโรงงำน ติดต่อและประสำนควำมร่วมมือด้ำนน้ ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำนกบัหน่วยงำนหรือองค์กำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และกำรกีดกันทำงด้ำนกำรค้ำด้วยเหตุผลจำกสิ่งแวดล้อม 
7. จัดท ำข้อมูลเผยแพร่และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรผลิตเพื่อป้องกันมลพิษ 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามาตรการและหลักเกณฑ์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาเขา้สู่อุตสาหกรรม และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกีย่วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม 
 
 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขรก.  46 
พรก.  -  
ลจป.  1 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

ขรก. 6  
พรก. -  
ลจป. 1  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรท่ัวไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
งำนด้ำนบุคลำกร 
3. รวบรวมวำรสำรเอกสำรวิชำกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่งำนทำงวิชำกำร  
4. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มมลพิษน้ า 
ขรก. 5  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำน
มลพิษน้ ำอุตสำหกรรมให้มีควำมเหมำะสม ให้ควำมเห็น
ด้ำนมลพิษน้ ำของโรงงำนท่ีเข้ำข่ำยกำรจัดท ำรำยงำน
เกี่ยวกับกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย  
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงำนอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำรกำรจัดกำร
มลพิษน้ ำแก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมกฎหมำย  
4. ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีบ ำบัดน้ ำเสีย ด ำเนินงำน
นโยบำยเชิงรุกเพื่อสนับสนุนนโยบำยด้ำนมลพิษน้ ำ 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และ
มำตรฐำนมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรมให้มีควำม
เหมำะสม ให้ควำมเห็นด้ำนมลพิษอำกำศของโรงงำน
ท่ีเข้ำข่ำยกำรจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย  
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงำนอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำรด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษอำกำศแก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
4. ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ
อำกำศ รวมถึงมำตรกำรและเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรกำรระบำยมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรม 
และส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้ด ำเนินกำรได้ตำม
กฎหมำย  
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มมลพิษอากาศ 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มมลพิษดิน 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ก ำหนดนโยบำย และแผนงำนด้ำนกำรควบคุมและแกไ้ข
ปัญหำกำรปนเปื้อนในดินและน้ ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำนตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเชงิยุทธศำสตร์  
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียนกับหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง  
3. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ
ดินและน้ ำใต้ดินแก่หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง  
4. ศึกษำ พัฒนำ ก ำหนดเกณฑ์กำรปนเปื้อนในดินและ 
น้ ำใต้ดิน  พัฒนำเทคโนโลยีกำรควบคุมป้องกันและฟื้นฟูกำร
ปนเปื้อนในดินและน้ ำใต้ดินที่เหมำะสมต่อกำรน ำมำใชใ้น
ประเทศไทย รวมถึงดูแลรักษำระบบฐำนข้อมูลกำรปนเปือ้นใน
ดินและน้ ำใต้ดิน รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ดินและน้ ำใต้ดิน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

34 



บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ต่อ) 

กลุ่มเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรม 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดนโยบำย แผนงำน และมำตรฐำนน้ ำอุตสำหกรรม 
จัดท ำฐำนข้อมูลและประมวลผลข้อมูลน้ ำใช้ในกระบวนกำร
ผลิต  
2. ศึกษำ พัฒนำ ส่งเสริมเทคโนโลยีบ ำบัดน้ ำอุตสำหกรรม 
เทคโนโลยีกำรใช้น้ ำ กำรปรับคุณภำพน้ ำอย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดจนเทคโนโลยีกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ (Reuse) และ
เทคโนโลยีกำรหมุนเวียนน ำกลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรผลิต 
(Recycle)  
3. ศึกษำและพัฒนำเครื่องมือหรือวิธีกำรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้
ภำคอุตสำหกรรมมีกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีน้ ำ ติดตำม
สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนน้ ำใช้ภำคอุตสำหกรรมและ
เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใช้
ภำคอุตสำหกรรม  
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 6  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มก ากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. - 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ขึ้นทะเบียนและอนุญำตให้โรงงำนมีบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำ
โรงงำน และหน่วยงำนจัดฝึกอบรมและจัดสอบบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประจ ำโรงงำน  
2. พัฒนำหลักสูตรและต ำรำระบบบ ำบัดมลพิษน้ ำ อำกำศ และกำร
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
3. ก ำกับดูแลหน่วยงำนฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนท่ีได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
4. พัฒนำระบบและวิธีกำรอนุญำตให้โรงงำนมีบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประจ ำโรงงำน ควบคุม ก ำกับ และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำโรงงำนให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย 
5.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ 
ขรก.  5 
พรก.  - 
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. พัฒนำและก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนกำรผลิต พัฒนำปัจจัยหลักท่ีบ่งชี้
ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมรำยสำขำเพ่ือให้ทรำบถึง
ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นในกำรผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
2. จัดท ำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสะอำด (กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรป้องกันมลพิษ) ส ำหรับ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ  
3. พัฒนำเครื่องมือหรือวิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตหรือกำรลดมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิดประเภทอื่นๆ  
4. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ให้โรงงำนอุตสำหกรรม น ำ
เครื่องมือหรือวิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตหรือ
กำรลดมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิดไปประยุกต์ใช้ 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ต่อ) 

กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไป
ประยุกต์ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มศักยภำพทำงธุรกิจ ลดกำรใช้ทรัพยำกร กำร
จัดกำรวัตถุอันตรำย  อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
กำรยกระดับควำมสำมำรถของพนักงำน รวมถึงกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับสำกล  
3. จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำหรับถ่ำยทอดให้ผู้ประกอบกำร 
ประชำชน นักศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังปัญหำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
4. ศึกษำ พัฒนำ และก ำหนดแนวทำงกำรน ำหลักกำรทำงเศรษฐศำสตร์ 
(Economic Instruments : EI) มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรปัญหำ
สิ่งแวดล้อมโรงงำน พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อพร้อมรองรับกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์  
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาหลักเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สีเขียว และสิทธิประโยชน์ของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. จัดท าคู่มือและฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว บริหารจัดการและ
บูรณาการการด าเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว  
4. ก าหนดคุณสมบัติ และขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า พัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว    
6.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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