
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. เสนอแนะนโยบำย แผนงำน และโครงกำรด้ำนสำรสนเทศของกรม 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนโรงงำนอุตสำหกรรม ทะเบียนเครื่องจักร วัตถุอันตรำย สำรเคมี และสำรระเหยของประเทศ 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรม  
4. จัดสร้ำงระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และพัฒนำระบบกำรท ำงำนภำยในของกรมเพื่อเข้ำสู่ระบบกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรม 
6. ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร 
7. ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนในเรื่องข้อมูลวัตถุอันตรำย ให้บริกำรข้อมูล รวมท้ังจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุน 
ด้ำนนโยบำยและด้ำนกำรควบคุมวัตถุอันตรำยของประเทศ 
8. ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลสำรเคมีวัตถุแห่งชำติ และประสำนงำนในกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรเคมีวัตถุแห่งชำติตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนเคมีวัตถุแห่งชำติ 
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย  6 กลุ่ม 1 ศูนย์ 

 

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขรก. 6  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) 
และงำนธุรกำรท่ัวไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำน
บุคลำกร 
3. บริหำรจัดกำรระบบผลงำนวิชำกำร 
4. บริหำรจัดกำรระบบ e-Library                                   
5. จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของศูนย์  
6. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 37 
พรก. - 
ลจป. - 

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 1 
ขรก. 3 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1.วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักรและระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน
ด้ำนควำมปลอดภัย และระบบอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักรและระบบฐำนข้อมูล ตำม พ.ร.บ.โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

3.ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร และระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.
โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

4. จัดท ำค ำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร และ พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนควำมปลอดภัย 

5.ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร 

6. วำงแผนและพัฒนำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ก ำหนดตัวชี้วัดและกรอบข้อมูลและงำนมำตรฐำนกำรบริกำร (QA)  วำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)  (ต่อ) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3  
ขรก. 5  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 2 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบ 
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล ตำม พ.ร.บ.โรงงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
3. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ. โรงงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
4. จัดท ำค ำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม  
พ.ร.บ. โรงงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบสำรสนเทศ
ตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลโรงงำน 
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศ
ตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลโรงงำน 
3. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแล
โรงงำน 
4. จัดท ำค ำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.
โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลโรงงำน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4 
ขรก. 6  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบ 

ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล  

ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

3. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุน 

กำรใช้ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

4. จัดท ำค ำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำร 

สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

5. ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุ 

อันตรำย และเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนในเรื่องข้อมูลวัตถุ 

อันตรำย ให้บริกำรข้อมูล รวมท้ังจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุน 

ด้ำนนโยบำยและกำรควบคุมวัตถุอันตรำยของประเทศ 

6. ท ำหน้ำท่ีศูนย์ข้อมูลสำรเคมีวัตถุแห่งชำติและประสำนงำน 

ในกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรเคมีวัตถุแห่งชำติตำมแผนแม่บท 

กำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนเคมีวัตถุแห่งชำติ 
7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

กลุ่มบริการอุปกรณ์และระบบเครือข่าย 
ขรก. 5  
พรก. -  
ลจป. -  

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นศูนย์ข้อมูลกลำงด้ำนสำรสนเทศโรงงำน  
2. บูรณำกำรข้อมูลโรงงำนทะเบียนเครื่องจักร  
และวัตถุอันตรำย 
3. เผยแพร่สำรสนเทศโรงงำน ทะเบียนเครื่องจักร  
และวัตถุอันตรำย  
4. สนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริกำรเพื่อเพิ่ม 
ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 4  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. วำงแผนและพัฒนำระบบเครือข่ำยเพื่อรองรับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร และกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
2. จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย และบริหำรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ำย (System Administration) และบ ำรุงรักษำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ำย รวมท้ังจัดหำโปรแกรมส ำเร็จรูป (Software) ให้ทุกหน่วยงำนภำยใน
กรมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3. ก ำหนดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ัง
ควบคุมระบบควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) ให้เป็นไปตำม
นโยบำยด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศและสอดคล้องตำมมำตรฐำน ISO 
4. บริหำรจัดกำรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เครือข่ำยสื่อสำร 
(Network) และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server Room) ให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปริมำณงำนและภำรกิจของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
ตลอด 24 ชม. 
5. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้ แก้ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย 
6. ด ำเนินกำรบูรณำกำรระบบบริกำรของรำชกำรให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร 
7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศกลาง 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1.วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำนของหน่วยงำน เพื่อให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยใน/
ภำยนอก องค์กรเครือข่ำย ประชำชน และผู้ประกอบกำร 
รวมถึงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบสำรสนเทศท่ี
รับผิดชอบ 
2. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) จัดท ำระบบศูนย์ปฏิบัติกำร
ของหน่วยงำน (DOC) เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์
ปฏิบัติกำรระดับกระทรวง (MOC)  ระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) และระบบงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจเร่งด่วนท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือเปล่ียนแปลงตำมนโยบำย 
3. บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล (Database 
Administration) เป็นนำยทะเบียนควบคุมผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ และก ำหนดมำตรฐำนข้อมูล 
4. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท่ี
รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 4  
พรก. -  
ลจป. -  
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