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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ อยู่ภายใต้กองพัฒนาอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มงานที่มีอ านาจหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึง เครือข่า ยภาคเอกชน (CSR 
Network) และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหน่วยงานประสานด าเนินการด้าน CSR ของ ASAN (CSR-DIW 
focalpoint for Asean) ซึ่งได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
ระยะ 3 ปี และ 5 ปี เพ่ือเป็นทิศทางการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
พ้ืนที่เป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยมีวิเคราะห์ เชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รวมถึง การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์บริบท  
ที่เกี่ยวของกับกลุ่มงานส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี โดยมีขอบเขตดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “มุ่งม่ันพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการฯ : 

1. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับสังคมได้ 
อย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกและทรัพยากร เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของ  
ภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการมุ่งสู่ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี  

 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมและยกระดับโรงงานและ/หรือกลุ่มโรงงานสู่มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) 

 โรงงานอุตสาหกรรม/เขตปะกอบการ/สวนอุตสาหกรรม ได้รับการส่งเสริม และยกระดับโรงงาน ให้มี
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดและป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชนควบคู่กัน เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินงานตามมาตรฐาน  
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งเสริมและยกระดับให้
ผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้ 

 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และมาตรการสนับสนุน ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบการขึ้นทะเบียน/ระบบการรายงาน/การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง การปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย/มาตรการหรือสิทธิประโยชน์  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับเครือข่าย เพื่อให้โรงงานสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมการจัดตั้งคณะท างานเครือข่าย CSR ส่วนกลาง ระดับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อน Business 
model และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึง การพัฒนาและสร้างความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการร่วมยกระดับเครือข่าย และสร้างการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างโรงงานกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มีการบูรณาการหลักสูตรความรู้ด้าน CSR ร่วมกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้ประกอบการและประชาชน  

พัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการและประชาชน เพ่ือภาพลักษณ์
ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากนั้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV 
ให้ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ตามมาตรฐาน CSR-DIW เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ รวมถึง การติดตาม ประเมินผล 
แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหาร อ านาจและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการ 

2.1 อ านาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม สนับสนุน
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ์
พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  

1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
การใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์กรห้ามอาวุธ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) ศึกษา พัฒนา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานและธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย สุขอนามัยในโรงงาน ระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
และก าจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนความปลอดภัยจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  

3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศใน
การเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาช่วยเหลือ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการก ากับดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม  

5) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรในส่วนภูมิภาค  
6) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม

เครื่องจักร วัตถุอันตราย สารเคมี และสารระเหยของประเทศ  
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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2.2 อ านาจหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีอัตราข้าราชการ จ านวน 26 นาย พนักงานราชการ 4 นาย  
จัดแบ่งงานภายใน ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่เป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริหารจัดการ 
ความขัดแย้ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้
เสีย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

6) ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

2.3 อ านาจหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ อยู่ภายใต้กองพัฒนาอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีข้าราชการ จ านวน 4 ราย และพนักงานราชการ 1 ราย  
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ CSR – DIW Beginner CSR – DIW CSR – DIW Continuous 

2) สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายภาคเอกชน (CSR Network) 
3) ด าเนินการจัดท าหลักสูตร หลักเกณฑ์ จัดฝึกอบรม ทดสอบ และขึ้นทะเบียนบุคลากรด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหน่วยงานประสานด าเนินการด้าน CSR ของ ASAN  

(CSR-DIW focalpoint for Asean) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชน  

เพ่ือสนับสนุนตามแนวทาง SME 4.0 
6) ด าเนินการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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7) การส่งเสริมสิทธิ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย  ตามกระบวนการทา งกฎหมาย  และกฎระ เบี ยบที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
(มีการมอบหมายกลุ่มงานอ่ืนๆ สนับสนุนแทน) 

8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.4 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

ตาราง 2-1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่าน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

ปีงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน 
พ.ศ. 2561 252,920 4,478,300 

พ.ศ. 2562 170,880 8,254,900 

พ.ศ. 2563 194,875 6,155,000 
พ.ศ. 2564 178,400 5,000,000 

 

ล าดับ กิจกรรม/งาน หน่วยนับ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 

1 ส่งเสริม สนับสนุน และใหค้ าแนะน าใหโรงงานมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.1 CSR-DIW โรงงาน 62 41 43  
1.2 CSR-DIW Beginner โรงงาน - - 310  
1.3 CSR-DIW Continuous โรงงาน 310 329 353  
2 พิจารณาคัดเลือกรางวัลอตุสาหกรรม 

ดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 
โรงงาน 6 10 8  

3 การด าเนินการขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะ 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 

ราย 329 207 120  

4 สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่าย 
ภาคเอกชน (CSR Network) 

ครั้ง 4 1 1  
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2.5 ผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
(CSR-DIW) อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแนวทางของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและ
โครงสร้างด้านกายภาพเพ่ิมผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งส่งผลให้มีการด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2564 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมให้น ามาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจ านวนรวม 1,066 
โรงงาน นอกจากนั้น กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เคยได้รับรางวัล CSR-DIW Award ไปแล้วนั้น สามารถ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือทวนสอบรายงานและน าเสนอให้กับ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้การรับรอง ผ่านหน่วยทวนสอบตามมาตรฐาน CSR-DIW ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  
จนปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-DIW Award ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน จ านวน 1,066 โรงงาน จ าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-DIW Award ตั้งอยู่ใน 60 จังหวัด ส่วนอีก 17 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา หนองคาย อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุทัยธานี ตราด สมุทรสงคราม 
ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-DIW Award 
มาก่อน และเมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-
DIW Award  มากที่สุด คือ ระยอง รวมจ านวนถึง 169 โรงงาน รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  
113 โรงงาน และจังหวัดชลบุรี จ านวน 83 โรงงาน ตามล าดับ ทั้งนี้ จังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่า มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ด าเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW มากกว่าจังหวัด
ที่ไม่ได้เป็นจังหวัดเป้าหมาย ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมและผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการน า
มาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งภายใต้การส่งเสริมงบประมาณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ภาคความสมัครใจของผู้ประกอบการในการส่งรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทวนสอบโดยหน่วยทวนสอบที ่
ได้รับมอบหมาย 
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รูป 2-2 สถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-DIW Award  

ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2551-2563 และจ านวนสะสมรวม 
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***       จังหวัดเป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

รูป 2-3 สถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล CSR-DIW Award  
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2563 จ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 
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2.6 เป้าหมายการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
เป็นการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ที่มีความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town, EIT) 
ซึ่งการยกระดับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นเป้าหมายใน
การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองพัฒนาอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายและผลการด าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้ 

ปี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2563 จ านวนโรงงานท่ีไดร้ับมาตรฐาน  

 CSR-DIW จ านวน: 70 โรงงาน 

 CSR-DIW beginner: - โรงงาน 

 CSR-DIW continuous: 350 โรงงาน 
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ด าเนินการโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม้ีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DIW) ทั้งในและนอก
พื้นที่ฯ  
o CSR-DIW 
o CSR-DIW beginner 

 เปิดรับการทวนสอบรายงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW 
Continuous) เพื่อทวนสอบ 

จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จ านวน 200 คน 

มีการขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะที่ผ่าน
การทดสอบ  

2564 จ านวนโรงงานท่ีไดร้ับมาตรฐาน  

 CSR-DIW จ านวน: 60 โรงงาน 

 CSR-DIW beginner: 50 โรงงาน 

 CSR-DIW continuous: 380 โรงงาน 
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ด าเนินการตามภารกิจของกองฯ 

จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จ านวน 300 คน 
 
 

ด าเนินการตามภารกิจของกองฯ 
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ปี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2565 จ านวนโรงงานท่ีไดร้ับมาตรฐาน  

 CSR-DIW จ านวน: 500 โรงงาน 

 CSR-DIW continuous: 380 โรงงาน 
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ด าเนินการตามภารกิจของกองฯ 

จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จ านวน 400 คน 

ด าเนินการตามภารกิจของกองฯ 
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ส่วนที่ 3 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

3.1 แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 

จากการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ  

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย 

(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน  
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

(4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินงานของมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรม
ทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของ
ทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง 
ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
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และป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

 4.1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ า 
 4.1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง
ระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 4.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 4.3.2 มีการปรับตัวเ พ่ือลดความสูญเสี ยและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนา
เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และ
วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ  
ใหเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 

4.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดก ทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

4.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการ 
ป้องกันโรคอุบัติใหมแ่ละอุบัติซ้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.5 พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ า
ทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ
ปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

4.5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่ เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  

4.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนระดับชาติ)  

3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จากการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ รวม 23 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ได้แก่  

(1) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุน 
การบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนว 
กันชน พร้อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานของผังเมือง รวมด้าน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดท าแผนผังพ้ืนที่
เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กร พัฒนาเมืองชุมชน และเครือข่าย 
ที่ประกอบด้วย ภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน
ในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ องค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ให้มี
ทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กร
ธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตาม
มาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนภูมินิเวศ 1 ภาค 
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
1) จัดท าฐานข้อมูลที่ ใช้ ได้ ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ เมืองชนบท 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ ์
2) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ 
3) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
4) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล 
5) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ 

ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถี
ชีวิตพ้ืนถิ่น อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
- เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5 เมือง 

(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

(2) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย: คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี  เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการ ปฏิบัติตนที่
สะท้อนการม ีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
2.1 แผนย่อยที่ 3.2  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยม และ

วัฒนธรรมที่ดี 
- ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ

ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
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(3) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย: วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มี ความสามารถในการ แก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- คะแนนความสามารถใน การแข่งขันการพัฒนาทุน มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 

Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

2.1 แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 แนวทางการพัฒนา  

- ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทาง 
การเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและ 
การส่งเสริมการออม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้ เป็นผู้ประกอบการใหม่   
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและ
ทางเลือกท างานและสร้างงาน 

- ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งใน 
รูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ 
ก าเนินในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ และใช้ความสามารถในการท า
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 

- ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด 
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
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(4) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย: ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น  มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด  ความก้าวหน้าทางสังคม  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

2.1 แผนย่อยที่ 3.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน 
- เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ

ตนเอง 
- ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน 
- ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

(5) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย: คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม เปราะบางได้รับการ คุ้มครอง
และมีหลักประกัน ทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อย โอกาสและกลุ่มเปราะบางที่  ได้รับความคุ้มครองตาม 

มาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณ ี

 แนวทางการพัฒนา  

- จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
- ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ  
- ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัด

สวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน  
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(4) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับ 

ต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

2.1 แผนย่อยที่ 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการ
เพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
การผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสูดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง 
การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนา
เครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน 
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2.2 แผนย่อยที่ 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ

และเอกชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการ

อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอย่างน้อย  
ร้อยละ 12 จากกรณีปกต ิ

2.3 แผนย่อยที่ 3.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนา 
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
- จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพเหมาะสม

กับประเภทการใช้ประโยชน์ 
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานสากล 

 เป้าหมายของแผนย่อย : 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเล มีคุณภาพเหมาะสมกับ

ประเภทการใช้ประโยชน์ 
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ

อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  

ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 
- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 
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3.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 

จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์  
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ให้เติบโตน้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 

2564” 
2) พันธกิจ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ใน
ตลาดโลก 

2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง เพ่ือให้บรรลุผลสั มฤทธิ์ ตาม

เป้าหมาย 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์  

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหญ่พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  
3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม  
4) ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
5) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
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3.2.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 
จากการทบทวน แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีสาระส าคัญ

ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ผนึกก าลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

(สร้างเครือข่าย ขยายผล เน้นผลลัพธ์การท างานของเครือข่าย) 
(1) แผนงานของแผนยุทธศาสตร์ 

1.1) แผนงานที่ 3.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและส่งเสริมส านึกความรับผิดชอบทาง
สังคมอย่างบูรณาการอันจะน าไปสู่การพัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการด าเนินงาน 
- โดย พม. เป็นตัวกระตุ้นหลักให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการสาธารณะร่วมกันของหน่วยงาน 
(บริการสุขภาพ ระบบสวัสดิการ ระบบประกันการว่างงาน ฯลฯ) 

 ตัวชี้วัดของแผนงาน : 
- ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมผนึกก าลังในการขับเคลื่อนงานด้านสังคม 
- ร้อยละของภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
- ร้อยละของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
- ร้อยละของหน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
- ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนโดยผ่านกลไกของ

ภาคประชาสังคม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2) แผนงานย่อยที่ 3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาและการขับเคลื่อนเพ่ือสังคม ของหน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันต่างๆ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
- สร้างเสริมระบบ CSR Social Enterprises การปรับปรุงกลไกการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายอาจมีการจัดท า MOU 

 ตัวชี้วัดของแผนงาน : 
- ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาและการขับเคลื่อนเพ่ือสังคม 
-  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อสังคมเพ่ิมข้ึน 
-  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
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3.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพประเด็นย่อยที่ 1.7 กระตุ้น
การบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง 

2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(1) ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออนุญาตให้บริษัทและร้านค้า สามารถหัก
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ ในกรณีที่เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียว ตะกร้าเขียว และอ่ืนๆ ที่รับรองการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
กลุ่มสินค้าที่ก่อมลพิษสูงก่อน รวมทั้ง ผนวกรายการสินค้าดังกล่าวให้อยู่ในบัญชีจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

(2) ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานที่
ใส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะโรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานในพ้ืนที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(3) กระตุ้นให้ประชาชน มีจิตส านึกในการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3) กิจกรรม 

(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี 

(2) การออกประกาศสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใน 3 ปี 

(3) การออกประกาศพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด ภายใน 3 ปี 

4) เป้าหมายกิจกรรม 

ปริมาณการผลิตและบริโภคสินค้าท่ีมเีครื่องหมายรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

3.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2) เป้าหมายรวม 
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ เข้มแข็ง 
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สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐาน รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ 
การให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขาเป้าหมายที่ 3 พัฒนา 
พ้ืนทีไ่ปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพ้ืนที่ทีไ่ด้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ จ านวน 15 พ้ืนที ่

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงจ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง
ก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ 
แนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติคือ โอกาสของ
ประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของ
ประเทศไทยในปัจจุบันสอดคล้องกับแผนงานและโครงการส าคัญภาคอุตสาหกรรมที่ 5.14 
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด  
15 จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดต่อไป  
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.34 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง เพ่ือรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช ้
วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ  
ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า เมืองอัจฉริยะ เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียวที่
กล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2.6 กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่
มีความส าคัญสูงในการผสมประเทศสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ  
4 ประการ โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้านได้มีการก าหนดหมุดหมาย (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็นมุ่งหวังจะมีหรือต้องการจะจัดในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยรายละเอียดของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมดุหมาย มีดังนี ้

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) โดยมีหมุด
หมายประกอบด้วย 

 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  

 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 

 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  

 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิตอลของอาเซียน 
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2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ประกอบด้วย 

 หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SME ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้

 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและน่าอยู ่
3) วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) ประกอบด้วย 

 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)
ประกอบด้วย 

 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถภาพสูง  

3.2.7 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รองรับวัตถุประสงค ์3.4.6 เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความ
มั่นคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐาน
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

4) ตัวชี้วัด 
(1) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐาน

การพัฒนาอย่างสมดุล 
(2) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ

ต่อชุมชน จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 
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5) กลยุทธ์ 
(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนดพ้ืนที่การสงวนอนุรักษ์

และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม 
(2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหา

ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์ประกอบ 
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังและการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบน าเข้า
วัตถุมีพิษ สารเคมีอันตรายและกากของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้า
มาท้ิงในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

(5) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การน าเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

(6) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพ่ือเป็นภาคี 
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหา
ผลกระทบด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคมและภัยพิบัติที่ เกิดขึ้น
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน เช่น  หมอกควันจากไฟป่า การก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่าน
ระหว่างประเทศและขยะทะเล เป็นต้น  
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3.2.8 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
5.2.1 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว [Bio – Circular – Green (BCG) Economy] 
นโยบายหลักด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

3.3 แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนหน่วยงานต้นสังกัด) 

3.3.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
o เป้าหมาย : เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการ ที่เป็น

มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
o ตัวชี้วัด : 

- เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (1.2) จ านวนพ้ืนที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

- เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า ระวังปัญหาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

3.3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
o แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือน าไปสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
o ตัวชี้วัด : จ านวนพ้ืนที่ที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ 
- ปี 2563 = EITระดับ 3 (8 จังหวัด 10 พ้ืนที่) EIT ระดับ 2 (7 จังหวัด 8 พ้ืนที่) 
- ปี 2564 = EITระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พ้ืนที่) 
- ปี 2565 = EITระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พ้ืนที่) EIT ระดับ 1 19 พ้ืนที่ใหม่) 
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3.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564) ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

แผนปฏิบัติราชการฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การส่งเสริมและยกระดับโรงงานและ/หรือกลุ่มโรงงาน 
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

o เป้าหมาย :  

โรงงาน/เขตประกอบการ/ชุมชน/สวนอุตสาหกรรม ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ  
เป็นเขตประกอบการ/ชุมชน/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIP) ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภั ยตามแนวทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและยกระดับ 

3.3.4 แนวทางสากลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบการพัฒนาของ
โลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติรวม193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่ งยื น ค.ศ.  2030  
(เดือนกันยายน 2558 ถึงเดอืนสิงหาคม 2573) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย 
(SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) 
ได้แก่  

(1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลด
ความเหลื่อมล้ า ในสังคม 

(2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป 

(3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 

(4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และ 
ไม่แบ่งแยก 

(5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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รูป 3-1 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 มาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มีหลักการและหัวข้อหลัก
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 7 หลักการหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และ 7 หัวข้อหลัก ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา ตามเป้าประสงค์ที่ 7.2: เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้
พลังงานของโลกภายในปี 2579 

 เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ตาม
เป้าประสงค์ที่ 8.3: ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาด
กลาง (ท้องถิ่น)  

 เป้าหมายที่ 9:  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

 เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ ตามเป้าประสงค์ที่ 10.2: ให้อ านาจและ
ส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจส าหรับทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ  
ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนาหรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรืออ่ืน ๆ (เท่าเทียม)  
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  เป้าหมายที่ 11: ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย  
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (ท่ัวถึง) 

 เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (เท่ียงธรรม) 

 เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 เป้าหมายที่ 14:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ท่องเที่ยว) 

 เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ 
ป่าไม้อย่างยั่งยืนและต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ 
ฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์บริบท และการประเมินผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินโครงการ CSR-DIW และข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการ 
CSR-DIW 

จากการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มี
การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่
ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือน าผลการวิเคราะห์และประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน  
ซึ่งในการประเมินผลได้น าเทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model มาก าหนดกรอบการวิเคราะห์และ
ประเมินผล ซึ่งครอบคลุมการประเมินตั้งแต่เริ่มต้นของของโครงการ จนสิ้นสุดการด าเนินโครงการ รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา แผนปฏิบัติการในการของบประมาณโครงการ ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินและ 

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา แสดงดังรูป 4-1 (รายงานฉบับที่ 4, 2563) 

ส าหรับผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินโครงการ CSR-DIW ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
(Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบ 

(Impact) มีรายละเอียดมีดังตาราง 4-1 

 



  

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร
ส่ง

เส
ริม

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บต

่อส
ังค

มข
อง

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
 ระ

ยะ
 5

 ป
 ี(พ

.ศ
. 2

56
6-

25
70

) 
36

 
 

 
รูป

 4
-1

 ก
รอ

บก
าร

วิเ
คร

าะ
ห์แ

ละ
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รด
 าเน

ินโ
คร

งก
าร

 C
SR

-D
IW

 พ
.ศ

. 2
55

1 
– 

ปัจ
จุบ

ัน 

















 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ป ีและ 5 ป ี 44 
 

4.2 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SWOT Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต หลักการส าคัญของการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์
โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร และการ
วิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์กร โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ น าไปจัดท า TOWS Matrix เพ่ือหา
มาตรการทีเ่กี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการต่อไป 

 
รูป 4-2 SWOT Analysis 

ที่มา : การฝกึอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สขุภาพ จ.นนทบุรี สืบค้นวนัที ่9 ตุลาคม 2558 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร (External Environment Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อม ต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่เข้ามามีบทบาทหรือผลกระทบต่อองค์กร
จนเป็นผลให้การด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สามารถแยกออกเป็น   

- โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน หรือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลทาง 
ด้านบวก 

- อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน หรือผลกระทบด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) เป็นการ
ประเมินศักยภาพของการด าเนินงาน ของหน่วยงานที่ผ่านมาในอดีต (Post experiences) และในปัจจุบันว่า
ประสบผลสัมฤทธิ์ หรือตรวจสอบสภาวะการเสี่ยง (Risks) รวมทั้งการตรวจสอบทางด้านศักยภาพขอองค์กร
ทางด้านปัจจัยหรือทรัพยากร การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สามารถแยกออกเป็น 

- จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของ
หน่วยงานหรือเป็นข้อได้เปรียบในการด าเนินการ หรือ หมายถึงการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานที่สามารถกระท าได้ดี เช่น วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

- จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของ
หน่วยงานหรือข้อเสียเปรียบในการด าเนินการ หรือ หมายถึงการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานที่ไม่สามารถกระท าได้ดี เช่น ต้นทุนทางการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่งขัน  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ใช้ CSR เป็น
เครื่องมือ/ตัวช้ีวัด ECO ในการแกป้ัญหาความขดัแย้ง
ในพื้นที่ 

 มาตรฐาน CSR เป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการ 

 มีล าดับการสั่งการที่ชัดเจน ท าใหป้ฏิบัติงานได้รวดเร็ว 

 ผู้บริหารให้ความส าคญั  

 มีประกาศ, ระเบยีบ ในการสนับสนุนการด าเนินงาน 

 บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

 มีฐานข้อมูลงาน CSR บุคคลเฉพาะ 

 มีเครือข่าย CSR + ESV สอจ. 76 จังหวัด 
 

 ขาดแผนปฏบิัติการด้าน CSR ของประเทศไทย ขาดทิศ
ทางการพัฒนา 

 ขั้นตอนการท างานยุ่งยาก ซับซ้อน มีภาระงานจากกลุ่ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความไม่พร้อมของอุปกรณ์
สนับสนุน ท าให้ขาดความคล่องตวัในการท างาน 

 บุคลากรของหน่วยงานมีการเปลี่ยนถ่าย โยกย้าย ส่งผล
ให้ขาดทักษะ ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้าน CSR 

 งบประมาณด าเนินโครงการไม่สอดคล้องต่อเป้าหมาย 
และความต้องการของโรงงาน 

 ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้อง (อ านาจ) ไม่มีความเข้าใจเรื่อง 
CSR 

 ขาดศูนย์เรียนรูด้้าน CSR 

 มีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา หน่วยงานการศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญดา้น CSR 

 CSR เป็นกิจกรรมส่งเสรมิ สถานประกอบการไม่ให้
ความส าคญั และขาดความต่อเนื่องในการท า CSR 

 ขาดสิทธิประโยน์หรือแรงงจูงในการด าเนินการ CSR ของ
ประกอบการ 

 การพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรเฉพาะ ยังมี
แนวทางที่ไม่ชัดเจนมากนัก  

 ยังไม่มีข้อมลูหรือการประสานหนว่ยงานราชการด้าน 
CSR ใน CLMV 

โอกาส อุปสรรค 

 มีนโยบาย ระดับสากล (SDG)  ระดับอาเซียน และ
ระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา)  สนับสนุน
ในการท า CSR  

 Thailand Trustmark มาตรฐาน CSR –DIW เป็น
ส่วนหน่ึงในการพิจารณา Thailand Trustmark 

 สถานประกอบการต้องการรับรองมาตรฐาน CSR จาก
ภาครัฐเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการค้า 

 คนรุ่นใหม่ให้ความส าคญักับสิทธิเสรีภาพ และการ
รับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกระแส CSR ท าให้ส่งผลให้
โรงงานต้องมีกิจกรรม CSR 

 กระแสเทคโนโลยสีะอาด/GI/อุตสาหกรรมดีเด่น ท่ีมี
การน า CSR เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในองค์กร 

 ขาดระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายในการจูงใจ การ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ท าให้นักลงทุนยังไม่
ค่อยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม CSR มากนัก หรือ 
มองข้ามไปสูม่าตรฐานสากลที่สูงกว่า 

 สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน  ท าให้ส่งผลต่อการ
ด าเนินการ CSR 

 สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 ท าให้
ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อยลง 

 ผู้ประกอบการมีกิจกรรมทีด่ าเนินการตามการท างาน 
CSR ที่มุ่งเน้นการบรจิาคมากกว่าการมีกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม 

 ขาดการบูรณาการ CSR ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 มีหลักสูตรการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เน้น CSR/
การพัฒนาสังคมและชุมชน 

 มีหน่วยงานอ่ืนๆ ในการบูรณาการ CSR ร่วมกัน 

 มีนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสังคมที่สามารถ
น ามาบูรณาการได ้

 สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 ส่งผลให้ 
CSR มีกิจกรรมที่ให้ด าเนินการมากข้ึน 

 CSR มีการให้การรับรองที่หลากหลายและมีความ
แตกต่างในบางข้อก าหนดท าให้เกดิความสบัสนในการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการ 

 การจ ากัดประเภทอุตสาหกรรมบางประเภทในการด าเนิน
กิจกรรม CSR-DIW ยังไม่ครอบคลมุ เนื่องจากมีบาง
ข้อก าหนดขัดต่อแนวทางปฏิบัต ิ

 

 

มาตรการเชิงรุก (SO) มาตรการเชิงรับ (ST Strategy)  

 การส่งเสริมมาตรฐาน CSR ให้เปน็ท่ียอมรับ เนื่องจากมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายระดับชาติ 
Thailand Trustmark รวมถึงภาคอุตสาหกรรม มี
วิสัยทัศน์ขององค์ ในการขับเคลื่อนและส่งเสรมิการ
ด าเนินการ CSR-DIW  

 การมีเครือข่าย CSR + ESV สอจ. 76 จังหวัด รวมถึง 
ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ค าปรึกษาดา้น CSR-DIW ท าให้เกิด
การบูรณาการ CSR ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการร่วมพัฒนาหลักสตูรการศกึษาในระดับ
มหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนา นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ 
ต่อสังคม 

 มีประกาศ ,ระเบยีบ ในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
CSR รวมถึงมีมาตรฐาน CSR-DIW ที่เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการ แต่ยังขาดระเบียบข้อบังคับ / 
กฎหมายในการจูงใจ การด าเนินงานตามมาตรการ 
CSR-DIW รวมถึง นักลงทุนต่างประเทศยังไมค่่อยให้
ความส าคญักับการส่งเสริม CSR 

 มีเครือข่าย CSR + ESV สอจ. 76 จังหวัด รวมถึง
วิทยากรที่มีประสบการณ์ แต่ขาดการบูรณาการ CSR 
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการเชิงแก้ไข (WO)  มาตรการเชิงป้องกัน (WT) 

 ขาดแผนปฏบิัติการด้าน CSR ที่มกีารก าหนดทิศทางที่
ชัดเจน รวมถึงงบประมาณด าเนินโครงการไมส่อดคล้อง
ต่อเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้ขาดแรงจงูในการด าเนินการ 
CSR ของผู้ประกอบการ แต่การขบัเคลื่อน SDGs และ
นโยบายระดับชาติ ให้ความส าคัญในการพัฒนาท่ียั่งยืน
และ CSR อย่างต่อเนื่อง 

 ยังไม่มีข้อมลูหรือการประสานหนว่ยงานราชการด้าน 
CSR ใน CLMV 

 ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้อง ขาดความเข้าใจเรื่อง CSR 
รวมถึง ยังขาดสิทธิประโยน์หรือแรงงจูงในการ
ด าเนินการ CSR ส่งผลให้ขาดความใส่ใจในการท า 
CSR-DIW เพราะไม่เห็นว่าส าคญั/แรงจูงใจ 
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จากการวิเคราะห์บริบทที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SWOT 
Analysis) รวมถึง การน าผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินโครงการ  CSR-DIW ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2551 – ปัจจุบัน (อ้างถึงรายงานฉบับที่ 4, 2563) ได้มีการน าประเด็นจุดแข็ง โอกาส รวมถึงปัจจัยความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการที่ผ่านมา มาพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี นอกจากนั้น ด้านของจุดอ่อนและอุปสรรค รวมถึง ปัญหา
จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา มาวิเคราะห์กรอบประเด็นและปัญหา ซึ่งระบุสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงสู่แผนปฏิบัติการฯ และการขับเคลื่อน 
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ส่วนที่ 5 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
ระยะ 3 ปี และ 5 ปี  

5.1 ภาพรวม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการที่ผ่าน ได้น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี ได้ดังนี ้

5.2 วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการฯ 

“มุ่งม่ันพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน” 

5.3 พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการฯ 

1. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับสังคมได้ 
อย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกและทรัพยากร เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของ  
ภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 7 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล 

7.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การน าแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3  ปี และ 5 ปี 
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานสามารถเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
รับผิดชอบ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน นอกจากนั้น ปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติ
การฯ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
ท าความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันใน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ด้าน
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ ข้อจ ากัดด้านความเพียงพอและขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ เกิดการน าไปปฏิบัติและบรรลุเป้าประสงค์ 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการรในแต่ละตัวชี้วัดที่วางไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี โดยการประชุมชี้แจงท า ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการด าเนินการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและพร้อม
รับผิดชอบในการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรม ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร 

3) การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนา  สมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

4) บูรณาการแผนปฏิบัติราชการฯ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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7.2 การติดตาม และประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผล เป็นกิจกรรมส าคัญที่ช่วยในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี   
ที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคการ
ด าเนินงาน น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อไป โดยมีแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การประเมินผล แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ 

1.2 เพ่ือประเมินปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี เป็นระยะๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เชิงพัฒนาส าหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป 

1.3 เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับก าหนดกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 

2) การพิจารณากรอบระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล  
2.1 ด าเนินการติดตามรายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3 ครั้ง/ปี ได้แก่ 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 1 ปีงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ท าการจัดส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้กับคณะท างาน
ประเมินผล เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลก่อนน าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เมื่อสิ้นระยะด าเนินงานแต่ละปี คณะท างานประเมินผล ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเสนอ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา 

3 การก าหนดกรอบและรูปแบบ ในการติดตาม ประเมินผล รวมถึง ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการประเมินผลจะพิจารณา
ครอบคลุมผลลัพธ์และความคุ้มค่า รวมถึง ให้ความส าคัญกับ มิติประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ
ของกิจกรรมหรือแผนงานโครงการ อ้างอิงเครื่องมือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2553, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ) โดยมีรายละเอียดกรอบ 
การประเมนิความคุ้มค่า ดังนี้  
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3.1 การประสิทธิผลการปฏิบัติงาน.เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ  
การปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่ที่ก าหนดไว้  โดยพิจารณาตัวชี้วัด 2 ด้าน 
ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต  

3.2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้
ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณา
ผลผลิตเทียบกับต้นทุน พิจารณาตัวชี ้ว ัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด 

3.3 การประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติ
ตามแผนงาน ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือกลุ่มเป้าหมาย  ครอบคลุมทั้งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อม ด้านบวกและด้านลบ  

 
รูป 7-1 กรอบการประเมินความคุ้มค่า 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2560 

 

4 การติดตามประเมินผล โดยพิจารณารูปแบบการติดตามประเมินผล จากการก าหนดกรอบรูปแบบ
แนวทาง การประเมินแต่ละโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือน าปัญหาและข้อจ ากัดของการด าเนิน
โครงการ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ
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คณะผู้จัดท า 

1. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประธาน 

2 นางละเอียด แสงแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

3 นายอ านาจ เถาเล็ก 
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

4 นายพีรดนย์ หมั่นภักดี 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

5. นางสาวธนิตา ทองเงา 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

6. นางอัมไพวรรณ ใจรังสี 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

7. นายพงศ์นคร ยางงาม 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างาน 
 

8 นายวัทธิกร จ าปีเพชร 
วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

9 นายรักชัย สิทธิภาคย์ 
วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

10 นางสาวไพรัตน์ ศรีชัยนาท 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 





กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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