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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563-2565 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ภารกิจกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือ
ผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้าน
เทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไป ตาม
กฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้  
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วย  การป้องกันการ
ใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง การดําเนินงานขององค์การ
ห้ามอาวุธเคมี และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกําหนดหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 2. ศึกษา พัฒนา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานและธุรกิจ อุตสาหกรรม ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในโรงงาน ระบบ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และ
กําจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ตลอดจนความปลอดภัยจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๐  
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกําหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์  ของประเทศใน
การเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาช่วยเหลือ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการกํากับดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จาก
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรในส่วนภูมิภาค  
 6. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม เขตประกอบการ อุตสาหกรรม 
เครื่องจักร วัตถุอันตราย สารเคมี และสารระเหยของประเทศ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่ รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้ทันสมัย  ก้าวไกล  ยั่งยืน” 
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แผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ กรอ. (เรื่อง/ด้าน) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 2. กํากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกกับประชาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

4. พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี
ของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม 
  
พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการการกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแววล้อม ความปลอดภัย        
วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  
 3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร 
 4. บริหารจัดการการกํากับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน ์ ขับเคล่ือนธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้ทันสมัย  ก้าวไกล  ยั่งยืน 

ค่านิยม อํานวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา 

พันธกิจ 1. บริหารจัดการการกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ  2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแววล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร 4. บริหารจัดการการกํากับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แผนปฏบิัตริาชการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  

2. กํากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนากฎหมาย และระบบดิจิทัลเพื่ออํานวยความสะดวก
กับประชาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม 

4 พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนอง
ต่อความต้อ.การของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม 

 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการผลิตด้วยนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และรองรับการพัฒนาพื้นท่ี
รวมท้ังการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง 
นวัตกรรม ระบบการจัดการและข้อปฏิบัติท่ีดี รวมทั้งข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนําไปสู่เมืองท่ีเป็น
มติรกับส่ิงแวดล้อม 

1. พัฒนาระบบการกํากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้เป็นมาตรฐานเดียว 
2. เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
วัตถุอันตรายและสารเคมี ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม 
 

1. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมายและการ
บังคับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพการ 
บูรณาการเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งทุน  
2. พัฒนาระบบการอนุญาต กํากับ ดูแล และบริการแบบ
ดิจิทัล  
3. พัฒนา เผยแพร่ และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม (National Industry Big Data) 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ทางด้านดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ 4.0 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย 
สารเคมีและ 
วัตถุอันตราย และเครื่องจักร 
3. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการทํางาน 
และข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัลด้วย
มาตรฐานและภาษาสากล 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

1. มูลค่าการลงทุนของกลุ่มกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการปรับเปล่ียน
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุ่ม s-curve 
2,000 ราย 
3. สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2,000 ราย 
4. แผนการใช้ท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมท่ีรองรับการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 พื้นท่ี 
5. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นท่ี 
6. จัดทําระบบ safety application สําหรับประเมินโรงงาน
อุตสาหกรรม 3 ระบบ 
7. ผลประหยัดด้านพลังงาน 10 ล้านบาท 

1. ระบบหรือคู่มือมาตรฐานการกํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 3 ระบบ 
2. ระบบเฝ้าระวังมลพิษภาคอุตสาหกรรม(น้ํา,อากาศ) 1 ระบบ 
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการจัดการภายในกําหนด  
ร้อยละ 99 
4. ปริมาณกากอุตสาหกรรม (อันตราย/ไม่อันตราย) เข้าสู่ระบบ
การจัดการท่ีถูกต้อง 1.65/25 ล้านตันต่อปี 
5. อัตราการใช้ประโยชน์จากการอุตสาหกรรม ร้อยละ 10 
6. จํานวนโรงงานท่ีรายงานผลการติดตามการปล่อยมลพิษเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรม ร้อยละ 80 
7. การลดลงของปริมาณการใช้สาร HCFCs (ODP tonne) 
จากปีฐาน (พ.ศ.2556) ร้อยละ 56 
8. สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้รับการยกระดับ 100 ราย  

1. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา 
จํานวน 10 เรื่อง 
2. ระบบการอนุญาตและการกํากับดูแลท่ีได้รับการพัฒนา 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ  
3 ระบบ  
3. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลภาครัฐ  
ร้อยละ 85 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครับ (ITA) ร้อยละ 85 
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 
3. การดําเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 85 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการและข้อมูล
ภาครัฐ ร้อยละ 85 



5 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
และเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน 

1. ส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านการผลิต 
ด้วยนวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค์  
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
และรองรับการพัฒนา
พื้นที่รวมทั้งการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ 

1. มูลค่าการลงทนุของ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มข้ึน     
ร้อยละ 5 
2. สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
2,000 เครื่อง 
3. สถานประกอบการ
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
2,000 ราย 
4. แผนการใช้ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมที่รองรับ
การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
9 จังหวัด 
5. การขับเคลื่อน
แผนปฏบิัติการภายใต้
แผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม   
เชิงนิเวศ 15 จังหวัด  
18 พื้นที ่
6. ผลประหยัดด้าน
พลังงาน 10 ลา้นบาท 

11.5084 

 2. ส่งเสริม สนับสนนุ 
พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีขัน้สูง 
นวัตกรรม ระบบการ
จัดการและข้อปฏิบัติ
ที่ดี รวมทั้งข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 

6.0000 
 

  2. โครงการส่งเสริมการ 
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม(ระบบทํา
ความเย็น) 

9.4558 

  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

3.6000 
 

  4. โครงการพัฒนาการ
เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายระดับพืน้ที ่

8.4683 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

  6. โครงการส่งเสริม 
สถานประกอบการเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 
(เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

 31.9500 

  6.1 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียวด้าน 
การลดปริมารน้าํในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้าํ
ชายฝัง่ทะเลตะวันออก  
บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง 
(3.0) 

 

  6.2 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ระดับรายสาขา (3.8) 

 

  6.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 
ลุ่มน้ําสายหลัก (4.85) 

 

  6.4 โครงการให้คําแนะนํา 
เชิงลึกแก่สถานประกอบการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียว พื้นที่ที่ 1 (เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO 
Industry Town) และเขต
ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) (2.8) 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

  6.5 โครงการให้คําแนะนํา 
เชิงลึกแก่สถานประกอบการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียว พื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา ลุ่มน้ําเพชรบุร-ี 
ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้าํท่าจีน 
ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ
ลุ่มน้ําสะแกกรัง) (2.8) 
 

  

  6.6 โครงการตรวจประเมิน
สถานประกอบการที่ขอเทียบ
ระดับหรือเลื่อนระดับสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 
(2.9) 
 

  

  6.7 โครงการตรวจประเมิน
สถานประกอบการที่ขอเทียบ
ระดับหรือเลื่อนระดับสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่  
4-5 (2.9) 
 

  

  6.8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการ 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.) 
(3.5) 
 

  

  6.9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการ 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (4.9) 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

  7. โครงการจัดทํามาตรฐาน 
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
เพื่อยกระดับสถานที่จดัเก็บ
วัตถุอันตราย 

 3.2472 

  8. โครงการด้านการพฒันา
พื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมี
ศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 

3.2020 

 3. ส่งเสริม สนับสนนุ 
พัฒนา และ
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการกาก
อุตสาหกรรม 
แบบครบวงจรเพื่อ
ความได้เปรียบ
ทางการค้าและลด
ปัญหาการร้องเรียน 

ระบบบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
(E-fully manifest) 

1.ปริมาณกาก
อุตสาหกรรม 
(อันตราย/ไม่อันตราย) 
เข้าสู่ระบบการจัดการ
ที่ถูกต้อง 1.65/25 
ล้านตันต่อปี 
2. อัตราการใช้
ประโยชน์จากการ
อุตสาหกรรม  
ร้อยละ 10 

11.7139 

  1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการ
จัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม 

5.8570 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์กากของเสีย 
 

5.8569 

 4. พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อนําไปสู่เมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื 

ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติ
การภายใต้แผนแม่บท
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
15 จังหวัด 18 พื้นที ่

26.5766 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

2. กํากับดูแลและ 
เฝ้าระวังธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มี
ความปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาระบบการ
กํากับดูแลและ 
เฝ้าระวังธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้เป็น
มาตรฐานเดียว 

โครงการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถและการ
สนับสนนุมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 

1. ระบบหรือคู่มือ
มาตรฐานการกํากับดูแล
สถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 3 ระบบ/
คู่มือ 
2. ข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากการ
ประกอบการ
อุตสาหกรรมได้รับการ
จัดการภายในกําหนด 
 

2.5000 

โครงการจัดทําระบบรบัรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ 
วิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียน
กับ กรอ. 

3.9931 

2. เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย  
วัตถุอันตรายและ
สารเคมี ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการวัตถุอันตราย 

1. ระบบเฝ้าระวงัมลพิษ
ภาพอุตสาหกรรม 
(น้ํา,อากาศ) 
2. จํานวนโรงงานที่
รายงานผลการติดตาม
การปล่อยมลพิษเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเตือน
ภัยมลพิษอุตสาหกรรม 
3. การลดลงของ
ปริมาณการใช้สาร 
HCFCs (ODP tonne) 
4. สถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายได้รับการ
ยกระดับ 100 ราย 
 

 

3. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเตือน
ภัยมลพิษ
อุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

3. พัฒนากฎหมาย 
และระบบดิจิทลั เพ่ือ
อํานวยความสะดวก
กับประชาชน และ
เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

1. ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข เพิ่มเติม 
กฎหมายและการ
บังคับใช ้
ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
เพื่อการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
การบูรณาการ
เชื่อมโยงเข้าถึง 
แหล่งทุน  

ดําเนินการภายใต ้
งบดําเนนิงาน 

1. กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รบัการ
พัฒนา  
จํานวน 10 เรื่อง 
 

 

 2. พัฒนาระบบการ
อนุญาต กํากับ ดูแล 
และบริการแบบ
ดิจิทัล  

1. ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการจัดการวัตถุอันตราย 
2. ระบบเชื่อมโยงเอกสาร
ราชการกับฐานข้อมูล
ประชาชนและบริการภาครัฐ 
(Population Information 
Linkage Center) 
3. ระบบบริการจัดการกาก 
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
4. พัฒนาระบบทําเนียบ
สารเคมีและวัตถุอันตราย
แห่งชาต ิ

2. ระบบการอนุญาต
และการกํากับดูแล 
ที่ได้รับการพฒันา เพื่อ
สนับสนนุการปฏบิัติงาน
และการให้บริการ
ภาครัฐ 4 ระบบ 
 

36.0129 

 3. พัฒนา เผยแพร่ 
และบริการข้อมูลใน
ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
(National Industry 
Big Data) 

3. ความพึงพอใจในการ
เข้าใช้บริการข้อมูล
ภาครัฐ ร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง/ด้าน 
(ตามยุทธศาสตร์) 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

4. พัฒนาองค์การ
และบุคลากรผู้
ให้บริการตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และทักษะ
ทางดา้นดิจทิัล เพื่อ
ก้าวสู่ 4.0 

 1. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครับ (ITA) 
ร้อยละ 85 

 

2. พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้และทักษะ
ด้านการตรวจ
ประเมินสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความปลอดภัย 
สารเคมีและวัตถุ
อันตราย และ
เครื่องจักร 

 2. บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
 

 

3. ปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ วิธีการ
ทํางาน และข้อมูลให้
เป็นระบบดิจิทลัด้วย
มาตรฐานและ
ภาษาสากล 

 3. การดําเนินการ 
ตามแผนพฒันา
ประสิทธิภาพ       
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 85 
 

 

4. สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

 4. ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการและข้อมูล
ภาครัฐ ร้อยละ 85 
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
1. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ความรู้และให้คําแนะนําในรายละเอียดเชิงลึก 
ที่เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบ 
การเอสเอ็มอี 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3. เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ตามนโยบายของรัฐบาล 
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน 
หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี 

ผลผลิต 
1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
2,000 เครื่อง 
2. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ 
มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
1. สถานประกอบการเอสเอ็มอีมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูงขึ้น 
2. สถานประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนํารายงาน
ผลการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่ องจักรใหม่ทดแทน
เครื่องจักรเดิม ไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน อันเป็น การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุน 
 
 

1. จัดทําหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือก 
2. จัดทําเอกสารเชิญชวนสถานประกอบการตามโครงการ 
3. จัดสัมมนาเชิญชวนสถานประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุมพื้นที่
และภาคอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 
4. รับสมัครสถานประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
5. คัดเลือกโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต / ลดต้นทุนด้านพลังงาน / ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม / มี
การใช้พลังงาน ทดแทน / มีการใช้นวัตกรรม) 
6. จัดฝึกอบรมเชิงลึก เรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักร
เดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุนตามโครงการ 
7. ดําเนินการตรวจสอบและให้คาํปรึกษาแนะนําในการปรับปรุง
เครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม 
8. ติดตามผลของการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ 
9. การจัดทํารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ทดแทนเครื่องจักร
เดิมที่ล้าสมัย 
10. การจัดตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง พิจารณา 
ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
เครื่องจักร 
 
 

ผู้ประกอบการ / 
สถานประกอบการเอสเอ็มอี 

1. เชิญชวนสถานประกอบการ SMEs 
เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
600 คน ผ่านการจัดสัมมนา 
2. บุคลากรในสถานประกอบการได้รับ
การฝึกอบรมเชิงลึกเร่ืองการปรับปรุง
เคร่ืองจักรเดิมใหม้ีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขึ้น หรือเปลีย่นเคร่ืองจักรใหม่
ทดแทนเคร่ืองจักรเดิมที่ล้าสมัย และ
การขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุนตามโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80 คน 
3. เคร่ืองจักรที่ใช้อยู่ในสถาน
ประกอบการ SMEs จํานวนไม่น้อยกว่า 
2,000 เคร่ืองได้รับการตรวจสอบและ
จัดทํารายงานผลการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน 
หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดลอ้ม หรือมี
การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้
นวัตกรรม และสามารถประเมินเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่นอ้ยกว่า  
120 ล้านบาท 
4. สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรายงานการปรับปรุงหรือ
ปรับ เปลี่ยนเคร่ืองจักรและได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบัน
การเงินได้ไม่น้อยกว่า 80 ราย 
5. สัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินงาน  
มีผู้เข้าร่วมสมัมนาไม่น้อยกว่า 200 คน 
 

11.5084  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สามารถนํา
เทคโนโลยี ชีวภาพไปพัฒนากระบวนการผลิต หรือเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2. เพื่อพัฒนาให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์และ/
หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
มาตรฐานกฎหมาย และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

ผลผลิต 
1. โรงงานไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน มีแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพ และได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
2. โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงาน 
ที่มีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์ และ/
หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม ไม่น้อย
กว่า 5 โรงงาน มีแนวทางในการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถพัฒนาการ
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์ และ/หรือ
จุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม ได้อย่าง
ปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
3. ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 100 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของจุลินทรีย์ และ/หรือ จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
5. ปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัย จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ 
ผลลัพธ์   
(1) โรงงานอุตสาหกรรมได้รับองค์ความรู้ 
คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีแนวทางใน
การนําเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนากระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ/
หรือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
(2) โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
จุลินทรีย์ และ/หรือ จุลินทรีย์ ดัดแปลงทาง
พันธุกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การ(จัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต 
1. การให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 
2. จัดทําหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม 
3. จัดการประชุม/ฝึกอบรม ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
พร้อมประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน 
4. การสํารวจข้อมูลและให้คําปรึกษาแก่โรงงานที่ได้รับการ
คัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงงาน 
5. จัดทําร่างรายงานแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับแต่ละโรงงาน 
6. การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ และการให้คําปรึกษาเพื่อดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/โรงงาน 
7. ทบทวนและปรับปรุงร่างรายงานแนวทางการพัฒนากระบวน 
การผลิตฯ เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตฯ 
สําหรับแต่ละโรงงาน 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับจุลินทรีย์และ/หรือ จุลินทรีย์ดัดแปลงทาง
พันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 
(8) จัดทําหลักเกณฑ์คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
(9) จัดประชุมประชาสัมพันธ์และนําเสนอโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 100 คน พร้อมรับสมัครและคัดเลือกโรงงานไม่น้อย
กว่า 5 โรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม 
(10) จัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพฯผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน 
(11) สํารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงงาน 
(12) จัดทําแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
แต่ละโรงงาน 
(13) ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับแต่ละโรงงาน และให้คําปรึกษาเพื่อดําเนินการตามแนวทางฯ  
ที่ได้จัดทําขึ้น จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โรงงาน 
 

โรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพพัฒนากระบวนการผลิต
หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับจุลินทรีย์ และ/หรือ 
จุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม 
เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปร
รูปอาหาร อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ เป็นต้น 

(1) โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนไม่
น้อยกว่า 5 โรงงาน มีแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และได้รับ
คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
(2) โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์และ/หรือ
จุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม 
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน มี
แนวทางในการพัฒนาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และสามารถพัฒนาการ
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์ 
และ/หรือ จุลินทรีย์ดัดแปลงทาง
พันธุกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อทั้ง
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ  
(3) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้ที่เก่ียวข้องจํานวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน มีความรู้ความ
เข้าใจด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
ทางพันธุกรรม 
(4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูล
ด้านความปลอดภัยของจุลินทรีย์ และ/
หรือ จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
(5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับปรุง
คู่มือด้านความปลอดภัย จํานวนไม่น้อย
กว่า 5 ฉบับ 
 

6.0000 
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ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ (ต่อ) 
 (3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยของจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
(4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคู่มือด้าน 
ความปลอดภัยที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

(14) ติดตามการดําเนินงานพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงงาน 
(15) จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานพัฒนาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของแต่ละโรงงาน 
(16) การรวบรวมและจัดทําข้อมูลความปลอดภัยจุลินทรีย์ใน
ภาคอุตสาหกรรม และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมจํานวนไม่น้อยกว่า  
10 คน/ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัย 
(17) ปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ โดยจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/
ครั้ง 
(18) จัดพิมพ์คู่มือด้านความปลอดภัยฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 
ฉบับ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม 
(19) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานให้กับ 
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ กรอ. และผู้ที่
เก่ียวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทําความเย็น) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเก็บข้อมูลโรงงานที่มีการใช้ระบบทําความเย็น 
ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล 
ให้สามารถกํากับดูแล ทั้งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริม
ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อพัฒนาคู่มือและหลักสูตรเก่ียวกับระบบ 
ทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 
 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มตรวจระบบทําความเย็นที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นโดยครอบคลุมทั้งด้าน
พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ 
ทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ได้แก่ 
วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบทําความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแล 
การใช้งานและบํารุงรักษาระบบทําความเย็นฯ และ
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ 
5. เพื่อพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมและ
ผลักดันการใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งในด้านการ
กํากับดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
ด้านการประหยัดพลังงาน 
6. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบทําความเย็นฯ 
 มุ่งสู่ Smart Refrigeration System 
 

ผลผลิต  
1. โรงงานที่มีการใช้งานระบบทําความเย็น 
ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 
จํานวน 30 โรงงาน  
2. โรงานที่มีการใช้งานระบบทําความเย็น 
ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น  
จํานวน 40 โรงงาน  
ผลลัพธ์   
1. ยกระดับฐานข้อมูลระบบทําความเย็นที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ให้สามารถ
กํากับดูแล ทั้งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริม
ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  
2. ยกระดับคู่มือและหลักสูตรเก่ียวกับระบบ 

ทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และ 

การรักษาสิ่งแวดล้อม 

1. จัดทําข้อมูลเบื้องต้นโรงงานที่มีการใช้ระบบทําความเย็นที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 
2. จัดฝึกอบรมโดยใช้คู่มือและหลักสูตร จากโครงการปี 2562  
3. นําแบบฟอร์มการรายงานผลหรือแบบตรวจ จากโครงการปี 
2562 ไปขยายผลทดลองใช้กับโรงงาน จํานวน 40 โรง 
4. ศึกษาแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมและผลักดันการใช้
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
5. พัฒนาคู่มือ และหลักสูตรให้แก่บุคลากร 
6. ตรวจวัด สํารวจเชิงลึก ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า 30 โรง 
 

โรงงานที่มีการใช้งานระบบทําความ
เย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความ
เย็น ได้แก่ โรงงานห้องเย็น 
โรงงานผลิตน้ําแข็งหลอด และ
โรงงานผลิตน้ําแข็งซอง ทั่วทั้ง
ประเทศ 

1. โรงงานที่มีการใช้งานระบบทํา
ความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทํา
ความเย็นจํานวน 30 โรงงาน  
2. โรงานที่มีการใช้งานระบบทําความ
เย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความ
เย็น จํานวน 40 โรงงาน  
 

9.4558  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่ปลอดภัย สําหรับโรงงานที่มีการใช้ การจัดเก็บสารไวไฟ 
รวมถึงวัสดุติดไฟได้ที่เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ 
2. เพื่อตรวจสอบ และให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
โรงงาน 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงงาน ให้มีคุณสมบัติพร้อม
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
4. เสริมสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
ในโรงานแก่บุคคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ผลผลิต  
1. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุการประกอบ
กิจการมากกว่า 10 ปี มีการใช้ จัดเก็บสารไวไฟ 
รวมถึงวัสดุติดไฟ จํานวน 30 โรงงาน ได้รับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน  
2. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
จํานวน 100 คน  
ผลลัพธ์   
1. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน  
ทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้ 
อย่างมีประสิทธิผล 
2. บุคลากรในโรงงานสามารถนําแนวทางการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน  
 
 

1. จัดทําหลักเกณฑ์การสมัคร หนังสือเชิญชวน และคัดเลือก
โรงงานกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงานระบบไฟฟ้า 
3. เข้าตรวจโรงงาน และให้คําปรึกษา แนะนําโรงงานเพื่อให้เกิด
การพัฒนาความปลอดภัย 
4. จัดทําคู่มือ และรายงานผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
5. ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ6. จัดสัมมนาความปลอดภัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุการ
ประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี  
มีการใช้ จัดเก็บสารไวไฟ รวมถึง
วัสดุติดไฟ 

1. โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 30 โรงงาน 
2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม จํานวน 100 คน 

 
 
 

3.6000  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ 
1. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นที่ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
2. เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายในแต่ละพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
สารเคมีและวัตถุอันตรายกับระบบภูมิสารสนเทศ  
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยง 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารเคมี 
และวัตถุอันตรายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย 
ที่รุนแรง 
 

ผลผลิต  
1. ฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 1 ฐาน 
2. ระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 1 ระบบ 
3. ระบบแสดงผลข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมี
และวัตถุอันตราย 1 ระบบ 
4. คู่มือผู้ใช้งาน 1 คู่มือ 
5. คู่มือผู้ดูแลระบบ 1 คู่มือ 
6. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 เรื่อง 
ผลลัพธ์  
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย 
2. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
สามารถนําข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้ในการบริหาร
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สร้างความรับรู้ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 
 

1. จัดทํารายละเอียดของงานโครงการ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย 
3. รวมรวมและคัดกรองข้อมูลชนิดและปริมาณของสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
4. ศึกษาการจําแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS วิธีจัดการ
หรือระงับอุบัติภัย และข้อมูลอื่นที่จําเป็น เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
5. รวบรวมข้อมูลการระบุตําแหน่ง (GPS) ของสถานประกอบการ 
6. ประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละ
พื้นที่ และจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
7. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศที่สามารถประมวลผล
การเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายกับตําแหน่งของ
สถานที่ 
8. จัดทําโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) 
9. พัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

 - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
- หน่วยงานภาครัฐ 
- สาธารณชน 
 

1. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
แผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 1 ระบบ พร้อมระบบ
แสดงผล 
2. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) 

8.4683  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ 
2. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (เทคโนโลยีสะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่
ย่ังยืนมากขึ้น โดยยึดหลักการสร้างความม่ังคั่ง 
ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักร/
อุปกรณ์ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกป้องรักษา
ระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน  
2. เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียว  
3. เพื่อช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
รูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
 

ผลผลิต   
โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจํานวนไม่
น้อยกว่า 2,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ในโรงงาน 
  
ผลลัพธ์  
1. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียว และการนํา
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้รับความรู้เรื่อง
อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า 50 ราย                 
2. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการยกระดับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว จํานวนไม่น้อยกว่า  
2,000 ราย 

กรอ. 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรม
ระดับรายสาขา  
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ําสายหลัก  
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
(ให้ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียว) และทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
4. การให้คําแนะนําเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว   
5. ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อน
ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
6. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ําในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
สปอ. 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO 

INDUSTRIAL TOWN) พื้นที่เขต
ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) หรือพื้นที่ลุ่มน้ํา
สายหลักของประเทศ โดยมุ่งเน้น
โรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ก่อให้เกิดมลพิษสูง โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากร
มาก หรือโรงงานประเภท
อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-
CURVE และ NEW S-CURVE) 

กรอ. 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด จํานวน 22 โรงงาน 
2. เพิ่มศักยภาพการด้วยระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 27 
โรงงาน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
จํานวน 500 ราย และทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
จํานวน 50 ราย 
4. การให้คําแนะนําเชิงลึก จํานวน 
300 ราย 
5. ตรวจประเมินที่ขอเทียบระดับหรือ
เลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
จํานวน 200 ราย 
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดปริมาณ
น้ําใช้ จํานวน 16 ราย 
สปอ. 
7. การส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
จํานวน 1,500 ราย และให้คําแนะนํา
เชิงลึก  จํานวน 250 ราย 
 

31.9500  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ 
3. โครงการจัดทํามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อนําแบบสํารวจที่ดําเนินการจัดทําในโครงการ
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ใช้ในการเข้าตรวจสอบและให้
คําแนะนําเก่ียวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานที่
จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง 
2.  เพื่อจัดกลุ่มสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยแบ่งเป็น
ระดับสูงกว่าเกณฑ์ และระดับอยู่ในเกณฑ์ 
3.  เพื่อนําผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์
ทางสถิติ เพื่อสรุปจํานวนสถานที่จัดเก็บใน 
แต่ละประเภท 
4. จัดอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมทั้งการทํา
รายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรเฉพาะฯ และ
จัดทําสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) 
5. ให้คําแนะนําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายระดับอยู่ใน
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เพื่อยกระดับของสถานที่
จัดเก็บวัตถุอันตรายให้อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 
 

ผลผลิต  
1. ร้อยละ 60 ของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย
ที่เข้าตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 
ผลลัพธ์  
1. ร้อยละ 60 ของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย
ที่เข้าตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. กลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายระดับสูง
กว่าเกณฑ์ และระดับอยู่ในเกณฑ์ 
3. ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
รายละเอียดวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ  
4. สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายระดับอยู่ในเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ได้รับคําแนะนําที่สามารถ
พัฒนาไปเป็นระดับสูงกว่าเกณฑ์ 
5. สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

1. สํารวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ 
2. ศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายของ
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ นําแบบสํารวจที่
ดําเนินการจัดทําในโครงการงบประมาณปี 2562 ใช้ในการเข้า
ตรวจสอบ 
3. แสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียดวัตถุ
อันตรายที่จัดเก็บ 
4. จัดกลุ่มสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย 
5. นําผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์ทางสถิติ 
6. จัดอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมทั้งการทํารายงานความ
ปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรเฉพาะฯ ไม่น้อยกว่า 300 คน  
 

ผู้ประกอบการธุรกิจอันตราย ให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดเก็บวัตถุ
อันตรายในสถานที่จัดเก็บวัตถุ
อันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากร
เฉพาะฯ ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง 
พร้อมทั้งแสดงข้อมูลสถานที่เก็บ
รักษาวัตถุอันตราย 

3.2472  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน 
โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่ อ กํ าหนดพื้ นที่ และจั ดทํ า แผนพัฒนาพื้ นที่
อุตสาหกรรมที่ มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่ 
เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ มีผลต่อภาคการผลิต การค้า  การลงทุน           
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่ อุตสาหกรรมใน
จังหวัดเป้าหมายที่เหมาะสม 
2. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลของพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัด
เป้าหมาย 
 

ผลผลิต   
1. ข้อมูล Base Map ของจังหวัดเป้าหมาย  
3 จังหวัด 
2. ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
ข้อจํากัดต่างๆ ของจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด 
3. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน 
ผลลัพธ์  
1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดพื้นที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย 
2. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสําหรับ
จังหวัดเป้าหมาย 
 

1. จัดทําแผนการดําเนินโครงการ 
2. ศึกษาพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิที่เก่ียวข้องและเป็นปัจจุบัน  
3. ศึกษาพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย เพื่อกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและมี
ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
4. ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แนวทาง และข้อจํากัดต่างๆ ของจังหวัด  
5. ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่  
6. จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
7. เผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ  
8. สรุปผลการดําเนินโครงการโดยจัดทํารายงานฉบับหลักและ
ฉบับผู้บริหาร รวมทั้งการทบทวน 

จังหวัดเป้าหมาย 3 พื้นที่ ได้แก่ 
ได้แก่ นนทบุรี อ่างทอง และจันทบุรี 

มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้
เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัด
เป้าหมาย จํานวน 3 จังหวัด 

3.2020  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
3. เพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีการให้บริการที่เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกําเนิด
กากอุตสาหกรรม  
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรู้เก่ียวกับการตรวจประเมินด้านจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 

ผลผลิต  
โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วได้รับการตรวจประเมินและยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานและการให้บริการ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ทะเบียนโรงงาน 
ผลลัพธ์   
โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานและการให้บริการการบําบัด/
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 

1. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน 
2. เชิญชวนและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ตรวจประเมินและให้คําปรึกษา 
4. เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์เพื่อรับรางวัล 
5. สรุปผลการตรวจประเมิน โรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ เพื่อรับตรา
สัญลักษณ์ 
6. การสรุปผลการดําเนินงาน 
7. เผยแพร่ผลการดําเนินงาน รวมทั้งผลของโครงการ 

1. โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลําดับที่ 
101 105 และ 106 

หรือ  
2. โรงงานลําดับอ่ืนๆ ที่มีการใช้สิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็น
วัตถุดิบ และมีการเพิ่มการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ 101 105 
หรือ 106 

50 โรงงาน 
 
 
 
 
 

5.8570  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลด
ปริมาณของเสียที่ต้องกําจัด 
2. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของ
ภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการกากอุตสาหกรรม   
ตามหลัก 3Rs 
3. เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่
ย่ังยืนมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด ป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผลผลิต  
โรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
และได้รับการถ่ายทอดความรู้ คําแนะนํา และ
การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อลดการเกิดกากอุตสาหกรรม 
หรือมีการนํากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อลดการฝังกลบ จํานวน 50 โรงงาน 
ผลลัพธ์  
โรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถลดการเกิดกากอุตสาหกรรม หรือมีการ
นํากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึง่เป็นการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า เพื่อลดการฝัง
กลบของเสียมุ่งสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอนต่ํา 
โดยมีเป้าหมายการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ 
 

1. การเชิญชวนและการรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ 
2. ทบทวนวรรณกรรมของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการใช้ 
EU Waste Code เก่ียวกับการนําของเสียตามรหัสของปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปจัดการตามประเภทหรือวิธีการที่เหมาะสม  
3. ให้คําปรึกษาแนะนํา และตรวจประเมินการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้
ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) 
4. เผยแพร่ความสําเร็จของโครงการ และระเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการทั้งผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
สิ่งแวดล้อม 

โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกําเนิดกาก
ของเสียโดยเฉพาะกลุ่มของเสียที่มี
ปัญหาเก่ียวกับการจัดการกาก
อุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรม  
S-Curve และ New S-curve 
เป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ 

50 โรงงาน 
 

5.8569  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด้านรายงานข้อมูลกิจกรรมเพื่อ
จัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเมิน
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมในหมวด F-gases 
2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ําเสียอุตสาหกรรม 
3. เพื่อทดสอบระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ 
(MRV) สําหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซเรือนกระจก สําหรับประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกรายปี ใน ๓ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ไ ด้ แ ก่  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ปู น ซี เ ม น ต์  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรม
ที่มกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ําเสีย 
 

ผลผลิต  
1. ระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ 
(MRV) สําหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก  
2. ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปีฐาน (พ.ศ. 2563) 
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ําเสีย สําหรับ
ใช้ประกอบ การประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกรายปี ตามแผนปฏิบัติการฯ 
3. ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
ผลลัพธ์  
1. ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน ได้รับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงานและ
การลดก๊าซเรือนกระจก 
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และมีการ
รายงานข้อมูลกิจกรรมภาค IPPU  
3. มีระบบฐานข้อมูลการปล่อย ก๊าซเรือน
กระจกรายปีสําหรับใช้ประเมินผลการลดก๊าซ
เรือนกระจก  

1. จัดทําแผนดําเนินงาน 
2. จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงาน
ข้อมูลกิจกรรมหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสาขา IPPU จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 40 คน  
3. จัดประชุม/สัมมนากลุ่มย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 90 คน  
4. รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์ และ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ในหมวด F-gases และเก็บข้อมูลจากโรงงานที่เก่ียวข้อง จํานวนไม่
น้อยกว่า 10 แห่ง 
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 3 จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แห่ง 
7. ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
8. จัดสัมมนาสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เก่ียวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 100 คน 

- หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานข้อมูล
กิจกรรมภาค IPPU  
- ผู้ประกอบการภาค IPPU 
โดยเฉพาะหมวด    F-gases  
- ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและสารทําความ
เย็น และอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากน้ําเสีย 
 

20 โรงงาน 2.5000  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 
2. โครงการจัดทําระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดการ
สารเคมีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรู้ในการจัดการสารเคมี 
 

ผลผลิต  
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรอ.  มีการจัดการสารเคมีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จํานวนไม่น้อยกว่า 40 ราย 
- บุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์   มีความรู้
ในการจัดการสารเคมี จํานวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
ผลลัพธ์  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
รวมถึงบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. จัดทําแผนดําเนินโครงการ 
2. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและสารเคมี
รวมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ 
โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 150 คน 
3. ศึกษาข้อมูลและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทําร่างแนว
ทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
4. จัดทําเกณฑ์คัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ  
5. คัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า  
40 ราย 
6. จัดอบรมให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ  
7. สํารวจและให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจัดการสารเคมี และแผนฉุกเฉิน ณ ห้องปฏิบัติการ 
8. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่จําเป็นเก่ียวกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการของ กรอ. 
9. ทบทวนและปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการสารเคมี  
10. สัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้รับการ
พัฒนาด้านการจัดการสารเคมีอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างน้อย 40 
ราย  

2. บุคลากรห้องปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนา และมีความรู้การจัดการ
สารเคมีจํานวนไม่น้อยกว่า 60 คน
(ขอให้ระบุเป็นเชิงปริมาณ มีตัวเลข
และหน่วยนับที่ชัดเจน) 

3.9931  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสํารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํารวจสภาพปัจจุบันของตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
15 จังหวัด และสามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการประเมิน
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง รวมทั้งนํา
ข้อมูลที่สํารวจได้มาคิดผลตอบแทนการลงทุนในด้านต่างๆ 
เช่น ROI การลดของเสีย และการลดมลพิษ โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเก็บและคํานวณข้อมูล เช่น ระบบ 
GIS ระบบเก็บข้อมูลแบบ handheld และการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลและนําฐานข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ   
2. รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้ น ที่  ส่ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า ร พัฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
3. นําข้อมูลที่เก็บได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต รวมทั้ง
สรุปข้อมูลต่างๆเพื่อการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

ผลผลิต  
1. โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 300 แห่ง 
ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด มีผลการสํารวจ
ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รายโรงและในเชิงพื้นที่ จํานวน 18 พื้นที่ 
2. ระบบการเก็บข้อมูลและการประเมินตัวชี้วัด 
ที่เก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
15 จังหวัด จํานวน 1 ระบบ 

ผลลัพธ์ 
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 15 
จังหวัด มีความรู้และเข้าใจในตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น 

1. จัดทําแนวทาง แผนงาน ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการฯ 
3. ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสํารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 
4. จัดทํารายงานและสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดรายโรง 
5. อบรมการใช้งานโปรแกรมแบบผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ 
6. ส่งมอบข้อมูลให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Center) 

1. พื้นที่นําร่องการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 
จังหวัดเป้าหมาย 
2. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เป้าหมาย 15 จังหวัด 
3. หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 
 
 

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
15 จังหวัด 

9.0000  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดทําฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP)  
ในพื้นที่ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี)   
วัตถุประสงค์ 
1. จัดทําฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis)  
ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  
2. วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน 
ของโรงงานในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  
3. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เป้าหมาย 8 จังหวัด ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Resource Efficiency : RE) และ
กระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) ให้
กา รพัฒนา เ มื อ ง อุตสาหกรรม เชิ งนิ เ วศ  ( ใ นส่ วน
ภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และพัฒนาโรงงานให้ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้ วัดรายโรงงานตามตัวชี้ วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ระดับที่ 3 
4. รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้ น ที่  ส่ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า ร พัฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนวิเคราะห์พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

ผลผลิต    
1. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 8 
จังหวัด ได้รับการยกระดับและพัฒนาตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ 2 
และ 3 ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน 
2.โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 8 
จังหวัด ได้รับความรู้เก่ียวกับเกณฑ์และตัวชี้วัด
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน 150 
โรงงาน 

ผลลัพธ์ 
1. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 10 
พื้นที่ใน 8 จังหวัด มีรูปแบบและแนวทางที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดับ 3 
2. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 8 
จังหวัด ได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผ่านการ
ประเมินผลการปรับปรุง (Verification) จํานวน 
30 โรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย  
8 จังหวัด 
 

1. จัดทําแนวทาง แผนงาน ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
2. จัดหาเจ้าหนา้ที่ประจํากรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเว็บไซด์ 
4. จัดทําใบสมัครและแบบประเมินตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยตนเอง 
5. สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 8 จังหวัด 
6. เผยแพร่ผลการดําเนินโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 8 
จังหวัด ให้การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในส่วน
ภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับ 3 

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
8 จังหวัด 

4.0766  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. โครงการในการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
การตรวจประเมินในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ตรวจประเมินระดับ
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อม่ันในระบบการทวนสอบ 
2. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้
ภาคประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินระดับ
การเป็นความเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเป็นข้อมูลที่
สามารถนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย 
4. เพื่อสื่อการเรียนรู้ในเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
ความรู้ ในเชิงวิชาการที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
เป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมาย
ที่กําหนด ลงในศูนย์ Eco Center เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างสะดวก  
5. เพื่อทวนสอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 
41 ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลในการตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายนําไปใช้ใน
การพัฒนา และปรับปรุงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศต่อไป 
6. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัดอ่ืนๆที่จะเข้ามาเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
7. เพื่อสร้างระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของหน่วยภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เดิม และ
เป็นการทําระบบเพื่อรองรับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

ผลผลิต 
1. การประชุมคณะกรรมการชํานาญการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรับรองผลการตรวจ
ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 30 คน 
2. คู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น
เล่มย่อย 5 ระดับ ระดับละ 1 คู่มือ ๆ แต่ละ
ระดับมีจํานวน 50 เล่ม และเอกสารนําเสนอ 
(Power point) คู่มือดังกล่าว 
3. การตรวจประเมินฯ เบื้องต้น (pre audit) ใน
พื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พื้นที่ พื้นที่ละ
ไม่น้อยกว่า 1 วัน/ครั้ง จํานวนผู้ตรวจประเมิน
ไม่น้อยกว่า 1 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 20 คน 
4. การตรวจประเมินฯ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 
จังหวัด 18 พื้นที่ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 1 วัน/
ครั้ง จํานวนผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน/
ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน
ตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 
5. ผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 
6. ผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 
7.การประชุมคณะกรรมการชํานาญการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรับรองผลการตรวจ
ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 
 
 

1 จัดทําแนวทาง แผนการดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนิน
โครงการพร้อมระบุรายละเอียด วิธีการ และระยะเวลาที่
ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 
2. จัดประชุมคณะกรรมการชํานาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน 1 ครั้ง
จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 
3 จัดทําคู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 
ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นเล่มย่อย 5 ระดับ ระดับละ 1 คู่มือ ๆ แต่ละ
ระดับมีจํานวน 50 เล่ม พร้อมจัดทําเอกสารนําเสนอ (Power 
point) คู่มือดังกล่าว 
4. ดําเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ เบื้องต้น (pre audit) 
โดยต้องเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล Eco center ในพื้นที่เป้าหมาย 
15 จังหวัด 18 พื้นที่ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 1 วัน/ครั้ง จํานวน
ผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 1 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร รายงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 
คน/ครั้ง 
5. ดําเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 
จังหวัด 18 พื้นที่ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 1 วัน/ครั้ง จํานวนผู้ตรวจ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ
ประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย
อํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้ตรวจประเมินระดับความเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร รายงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/
ครั้ง 
6. จัดฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์
และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้แก่ 5 จังหวัด
เป้าหมายในการขยายเพิ่มพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ 
มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด และนครศรีธรรมราช จํานวน 1 
ครั้ง/จังหวัด ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 
 

พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็น
เมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ 15 
จังหวัด 18 พื้นที่ และจังหวัดที่
สนใจจะพัฒนาพื้นที่ 

1. เพื่อให้ผู้ถูกตรวจประเมินมีความ
เข้าใจในจุดประสงค์ของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานในการ
ตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อตรวจประเมินการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เป้าหมาย 15 จังหวัด ตามตัวชี้วัด 5 
มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลใน
การตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) และเป็นฐานข้อมูล
เพื่อให้จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย
นําไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ต่อไป 
 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัด
อ่ืนๆที่จะเข้ามาเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
4 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นไปตาม
หลักสากล 
5 มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจประเมินระดับการเป็นความเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเป็นข้อมูลที่
สามารถนําไปเป็นแนวทางการพัฒนา
ในพื้นที่เป้าหมาย 

2.0000  
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ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. โครงการในการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) (ต่อ) 
 8. ผลการศึกษาแนวทางและเสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงระบบการตรวจประเมินผลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม ให้สามารถเป็นผู้ให้การรับรองระบบ
การจัดการ (Certify Bodies) 
9. ผลสรุปการดําเนินงานและผลการตรวจประเมิน
ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่
เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (15 จังหวัด 
18 พื้นที่) และผลสรุปปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่เข้าสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
โดยจดัทําเป็นเล่มแยกรายจังหวัด จํานวน 20 เล่ม 
และฉบับรวมทุกจังหวัด จํานวน 20 เล่ม 
ผลลัพธ์  
1. มีแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้ถูกตรวจประเมิน 
และสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ตาม
จุดประสงค์ของเกณฑ์ตัวชี้วัด 
2. พื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามและตรวจ
ประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามตัวชี้วัด 
3. เกิดความภาคภูมิใจแก่พื้นที่ที่ผ่านการตรวจ
ประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมายที่
กําหนด 
4. เป็นการแสดงผลลัพธ์การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้แก่
จังหวัดอื่นในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
5. พื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง 
6. แนวทางและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบ
การตรวจประเมินผลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม ให้สามารถเป็นผู้ให้การรับรอง
ระบบการจัดการ (Certify Bodies) 
7. ผลสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่เข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

7. จัดประชุมคณะกรรมการชํานาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อรับรองผลการตรวจประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน/ครั้ง 
8. ศึกษาแนวทางและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงให้ระบบการตรวจ
ประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม สามารถเป็นผู้ให้การ
รับรองระบบการจัดการ (Certify Bodies) 
9. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและผลการตรวจประเมินระดับ
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (15 จังหวัด 18 พื้นที่) พร้อมทั้งจัดทําสรุปผลปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่เข้าสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยจัดทําเป็น
เล่มแยกรายจังหวัด จํานวน 20 เล่ม และฉบับรวมทุกจังหวัด 
จํานวน 20 เล่ม 
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4. โครงการในการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทําฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 
วัตถุประสงค์ 
1. สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
2. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เป้าหมาย 7 จังหวัด ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 
และระดับที่ 3 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) ใน
พื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  
4. วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันของ
โรงงานในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  
5. รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้นที่ ส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
6. เพื่อสร้างพื้นที่ศักยภาพให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดับ 5 อย่างน้อย 1 พื้นที่ เพื่อเป็น flagship และ 
quick win project เพื่อแสดงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวอย่าง
การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมและเป็น
ตัวอย่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
7. เพื่อสร้างฐานโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้ แสดง
รายละเอียดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
ต้นแบบตัวชี้วัดในอนาคต 
8. เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายในและภายนอก 
เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 
9. เพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใน 2 ปี 

 

ผลผลิต   
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 
ได้รับการยกระดับและพัฒนาตามตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 2 
และ 3 ไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน 

ผลลัพธ์  
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 8 พื้นที่ใน 
7 จังหวัด มีรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

1. จัดทําแนวทาง แผนงาน ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
2. จัดหาเจ้าหน้าที่ประจํากรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. จัดทําแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
จังหวัดละ 5 แผ่น ซึ่งใช้สําหรับประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. จัดทําใบสมัครและแบบประเมินตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยตนเอง 
5. ทบทวนฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) 
6. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 7 
จังหวัด 
7. เผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ 
8. ส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Center) 

ยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 7 
จังหวัด ให้การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในส่วน
ภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 
 

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี     
สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 

4.5000  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  (CSR Beginner and CSR-DIW) 
วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม 
2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน ทําให้มีการพ่ึงพากันในสังคม 
(Social symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่
เป็นไปอย่างย่ังยืน 
3. เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้า และ
สนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชน 
ขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่
นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาลต่อไป 
4. สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3ภายในปี 
พ.ศ. 2564 และระดับที่ 5 ภายในปี พ.ศ. 2569 
 

ผลผลิต  
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1,000 แผ่น และ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3,000 แผ่น 
2. คู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 500 เล่ม 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล DVD 500 แผ่น และ
คู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 500 
เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล DVD 500 แผ่น 
3. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW จํานวน 
70 โรงงาน ได้รับการ 
    3.1) Focus Group Training จํานวน 1 
ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 วัน 
    3.2) Coaching จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 
3 วัน (420 Man-Day) 
    3.3) Verify จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 
วัน (280 Man-Day) 
4. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW จํานวน 
70 โรงงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานโรงงานที่ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 
จํานวน 2 ครั้ง (1วัน/ครั้ง) 
5. มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ให้ความเห็นชอบ
เพื่อรับรางวัล CSR-DIW Award จํานวน 3 วัน 
 
 
 
 

- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (Focus Group Training) มาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
- กิจกรรมให้คําปรึกษา (Coaching) ให้ความรู้ด้านการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
- กิจกรรมการทวนสอบ (Verification) ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการ 
- กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน และ
กิจกรรมฝึกอบรมการให้คําปรึกษา (Coaching) และการทวนสอบ 
(Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้อง 
- พัฒนาเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/csr/ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) และเผยแพร่กิจกรรมของ
โครงการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW 
และพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจําโรงงาน 
- กิจกรรมการจัดงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมมอบโล่รางวัล 
และเกียรติบัตร ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 
จังหวัด 18 พื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่มี
ศักยภาพตามความเหมาะสม 

- สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 
ภายในปี พ.ศ. 2564 และส่งเสริม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-
DIW) ให้กับโรงงานนอกพื้นที่ เพื่อ
รองรับการขยายพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต 

7.0000  
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการในปงีบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม/รูปแบบดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชมชนอย่างยั่งยืน  (CSR Beginner and CSR-DIW) (ต่อ) 
 6. ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 

http://ecocenter.diw.go.th/csr ที่
ดําเนินงานตามแนวทางมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(CSR-DIW) เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
กิจกรรมของโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้รับการปรับปรุง จํานวน 1 ฐานข้อมูล 
7. เว็บไซต์ 
http://ecocenter.diw.go.th/personal ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจําโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
8. ได้รับข้อมูลผลการดําเนินงานโครงการ CSR-
DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 
2551 จนถึงปัจจุบัน จํานวน 1 ชุด 
9. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศบุคลากร
เฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจํา
โรงงานได้รับการฝึกอบรม จํานวน 10 คน 
10. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
บุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้รับการฝึกอบรม
การให้คําปรึกษา (Coaching) และการทวนสอบ 
(Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-
DIW) จํานวน 30 คน 
11. งานสรุปผลการดําเนินงาน มอบรางวัลและ
เกียรติบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

ผลลัพธ์  
1. โรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW 
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน 70 
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีฐานข้อมูล CSR-
DIW ที่เป็นปัจจุบัน สามารถนําไปเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ต่อไป 
3. มีการประชาสัมพันธ์ผลงานการดําเนินงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
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