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พจนานุกรมกิจกรรม 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการทบทวนและปรับปรุง
พจนานุกรมกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับผลผลิต/กิจกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับ
ภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมโรงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดผลผลิตและ
กิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น  เช่น  ผลผลิต/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย  และ
จดทะเบียนเครื่องจักร และที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลผลิต  :    ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น  
                         3   กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1   :    การก ากับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1. ตรวจก ากับดูแลโรงงาน 
2. ตรวจสอบก ากับดูแลวัตถุอันตราย 
3. ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร 
4. ศึกษา ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสถานประกอบธุรกิจ 
    อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ) 
:    ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย   8,000  ราย 
:    การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม                              

 

กิจกรรมที่ 2 :    การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร 
       ประกอบด้วย 

1. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   2. พิจารณาประกาศสนับสนุนการจัดตั้งเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม  

3. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
4. การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 
5. ขึ้นทะเบียนและต่ออายุบุคลากรหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
    และวัตถอัุนตราย  และผู้ตรวจสอบเอกชน 

ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)  
  :    จ านวนผู้รับบริการ   

กิจกรรมที่ 3     :    พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT)  มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบฯ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึง
ก าหนดกิจกรรมและรหัสกิจกรรมไว้เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานและเป็นข้อมูลส าหรับน ามาค านวณ
ต้นทุนของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมให้สอดคล้องตามผลผลิต/กิจกรรม ที่ถูกก าหนดไว้ในระบบ
งบประมาณ 
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ความหมายของรหัสกิจกรรม 

 

รหัสกิจกรรม  ประกอบด้วยตัวเลข  4  หลัก  ( หลักท่ี 1  2 3 และหลักที่ 4) โดยแต่ละหลัก
มีความหมายดังนี้ 

 ตัวเลขหลักท่ี 1      หมายถึง   ผลผลิต   

    ตัวเลขหมายเลข 1 ใช้แทน     ผลผลิต 

    ตัวเลขหมายเลข 2 ใช้แทน     กิจกรรมสนับสนุน 

 ตัวเลขหลักท่ี 2 และ 3 หมายถึง   ล าดับกิจกรรมของผลผลิตหรือกิจกรรมสนับสนุน 

 ตัวเลขหลักท่ี 4 หมายถึง   กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลผลิต/ผลงานระดับต่าง ๆ 

 ลงท้ายด้วยเลข  1   เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตระดับกรม 

ลงท้ายด้วยเลข  2   เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตระดับส านัก/ส านักงาน  
 ศูนย์/กอง  

ลงท้ายด้วยเลข  3 เป็นกิจกรรมสนับสนุนผลผลิต 

ลงท้ายด้วยเลข  4 เป็นกิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน 

 
ตัวอย่าง     

รหัสกิจกรรม  1 01 1   ตรวจก ากับดูแลโรงงาน หมายถึง  กิจกรรมของผลผลิต  
ตัวเลขหลักที่ 1 (1) หมายถึง  กิจกรรมของผลผลิต ตัวเลขหลักที่ 2 (0) และ 3 (1) หมายถึง กิจกรรม 
ล าดับที่ 1 และตัวเลขหลักที่ 4 (1) หมายถึง  กิจกรรมที่กอ่ให้เกิดผลผลิตระดับกรมหน่วยงานที่เก่ียงข้อง 
ได้แก่ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1-2, กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และกองส่งเสริมเทคโนโลยี 
การผลิตและพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
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สรุปกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กร.1-2 กกอ. กวอ. กทพ. กมร. กวภ. กปภ. กทส. กอน. 
1 01 1 1 01 1 1 02 1 1 01 1 1 04 1 1 04 1 1 04 1 1 04 1 1 04 1 
1 14 2 1 02 1 1 04 1 1 04 1 1 05 2 1 05 2 1 05 2 1 05 2 1 05 2 
1 15 2 1 04 1 1 05 2 1 05 2 1 06 2 1 06 2 1 06 2 1 06 2 1 06 2 
1 16 2 1 05 2 1 06 2 1 10 2 1 10 2 1 07 2 1 07 2 1 07 2 1 08 2 
1 18 1 1 06 2 1 07 2 1 15 2 1 12 2 1 08 2 1 08 2 1 08 2 1 12 2 
1 23 2 1 07 2 1 08 2 1 16 2 1 22 1 1 11 2 1 10 2 1 10 2 1 17 2 
1 27 2 1 08 2 1 09 2 1 18 1 1 23 2 1 12 2 1 12 2 1 12 2 1 22 1 
2 01 3 1 12 2 1 10 2 1 19 1 1 25 2 1 13 2 1 14 2 1 14 2 1 25 2 
2 02 3 1 14 2 1 12 2 1 23 2 1 27 2 1 14 2 1 22 1 1 16 2 1 27 2 
2 03 3 1 15 2 1 14 2 1 25 2 2 01 3 1 15 2 1 23 2 1 22 1 1 28 2 
2 04 3 1 16 2 1 15 2 1 27 2 2 02 3 1 22 1 1 25 2 1 27 2 2 01 3 

 1 17 2 1 16 2 2 01 3 2 03 3 1 25 2 1 29 2 1 29 2 2 02 3 
 1 18 1 1 20 1 2 02 3 2 04 3 2 01 3 2 01 3 2 01 3 2 03 3 
 1 20 1 1 22 1 2 03 3  2 02 3 2 02 3 2 02 3 2 04 3 
 1 23 2 1 24 2 2 04 3  2 03 3 2 03 3 2 03 3 2 06 4 
 1 24 2 1 25 2   2 04 3 2 04 3 2 04 3 2 07 4 
 1 25 2 1 28 2    2 07 4 2 07 4 2 26 4 
 1 27 2 1 29 2       
 2 01 3 2 01 3       
 2 02 3 2 02 3       
 2 03 3 2 03 3       
 2 04 3 2 04 3       
 2 07 4        

 

สจก. สล. ศส. กม. กย. ตสน. ศบพ. ผู้บริหาร ผชช. 
1 03 1 1 17 2 1 05 2 1 05 2 2 01 4 2 01 4 1 05 2 2 02 4 2 02 4 
1 04 1 1 29 2 1 28 2 1 06 2 2 02 4 2 02 4 2 01 4 2 03 4 2 03 4 
1 05 2  2 01 4 1 29 2 1 08 2 2 03 4 2 03 4 2 02 4   
1 06 2 2 02 4 1 30 2 1 10 2 2 04 4 2 04 4 2 03 4   
1 07 2 2 03 4 2 01 4 1 15 2  2 18 4 2 21 4 2 04 4   
1 12 2 2 04 4 2 02 4 1 16 2 2 19 4  2 22 4   
1 15 2 2 05 4 2 03 4 1 17 2 2 20 4  2 23 4   
1 21 1 2 06 4 2 04 4 1 23 2      
1 22 1 2 07 4 2 07 4 1 24 2      
1 23 2 2 08 4 2 14 4 1 25 2      
1 25 2 2 09 4  1 28 2      
1 26 2 2 10 4  2 01 4      
1 28 2 2 11 4  2 02 4      
2 29 2 2 12 4  2 03 4      
2 01 3 2 13 4  2 04 4      
2 02 3 2 24 4  2 07 4      
2 03 3 2 25 4  2 15 4      
2 04 3 2 26 4  2 16 4      

   2 17 4      
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ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รหัส 
กิจกรรม 

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ หน่วยงาน 

 ผลผลิต     ก ากับดูแล ส่งเสรมิ และสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม 

กิจกรรมหลัก : ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 :   การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 

  

1 01 1 ตรวจก ากับดูแลโรงงาน ราย กร.1-2/กกอ./กทพ. 

1 02 1 ตรวจสอบก ากับดูแลวตัถุอันตราย ราย กกอ./กวอ. 

1 03 1 ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร    ราย สจก. 
1 04 1 ศึกษา ส่งเสรมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้กับสถานประกอบธรุกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ราย
(โรงงาน/

สถาน
ประกอบการ) 

กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กทพ./
กมร./กวภ./สจก./กอน. 

1 05 2 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ (กรอ.ด าเนินการเอง) ราย / คน กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กทพ./
กมร./กวภ./สจก./กอน./กม./ศส. 

ศบพ.แผนฝึกอบรมเฉพาะผู้ประกอบการ 
1 06 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 

มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และ
เครื่องจักร มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เรื่อง / ครั้ง  
รายการ/

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กม./กมร./
กอน./กวภ./สจก. 

1 07 2 ตรวจรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย 
และเครื่องจักร  

ราย กกอ./กวอ./กปภ./กทส./ 
กวภ./สจก. 

1 08 2 พิจารณาด าเนินการตามพันธกรณ ีอนุสัญญา กฎ ระเบยีบ 
ข้อตกลง ความร่วมมือและมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ครั้ง / เรื่อง กกอ./กวอ./ กปภ./กทส./กม./ 
กอน./กวภ. 

1 09 2 งานเลขานุการคณะกรรมการวัตถอุันตราย     ครั้ง กวอ. 

1 10 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย     

เรื่อง/ 
 

กวอ./กม./กปภ./กทพ./กทส./ 
กมร. 

1 11 2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม    รายการ กวภ. 

1 12 2 ตรวจตดิตามผลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บุคลากร หรือ
หน่วยงาน ที่ข้ึนทะเบียนกับ กรอ.    

ราย กปภ./กทส./กวภ./กวอ./สจก./
กอน./กกอ./กมร. 

1 13 2  การด าเนินการเกี่ยวกับระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล  
(Online  Monitoring  System)    

ราย 
เครื่อง 

กวภ. 

1 14 2 ตรวจโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  อุบัติเหต ุ 
และตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวัง    

ราย
(โรงงาน) 

/ครั้ง 

กกอ./กวภ./กวอ./กปภ./กทส. 
/กร.1-2 

1 15 2 ด าเนินคดสีถานประกอบการ/โรงงานที่กระท าผิด   
 

ราย กกอ./กวภ./กม./กวอ./ 
กร.1-2/กทพ./สจก.  

1 16 2 เปรียบเทยีบคดสีถานประกอบการ/โรงงาน      ราย กร.1-2/กม./กวอ./กทพ./กกอ./กทส. 



 5 

 

รหัส 
กิจกรรม 

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ หน่วยงาน 

 กิจกรรมที่ 1 :   การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม (ต่อ) 

  

1 17 2 การใหค้ าแนะน าโรงงานเพื่อระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง 

ราย สล./กม./กกอ./กอน. 

 กิจกรรมที่ 2  :   การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน  
วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเคร่ืองจักร 

  

1 18 1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน ราย กร.1-2/กกอ./กทพ. 
1 19 1 การด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการจัดตั้ง 

การพัฒนาเขตประกอบ การ/ชุมชนอุตสาหกรรม 
ราย กทพ. 

1 20 1 พิจารณาการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ราย  กวอ./กกอ. 
1 21 1 พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร ราย สจก. 
1 22 1 ขึ้นทะเบียน และต่ออายุบุคลากร  หรือหน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย  และผู้ตรวจสอบ
เอกชน 

ราย กปภ./กวอ./กอน./กทส./สจก./
กวภ./กมร. 

1 23 2 การด าเนินการและตอบข้อหารือสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตาม พรบ.โรงงาน 
พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร  และเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าที ่
ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) 

ราย กปภ./สจก./กทพ./กกอ./กม./ 
กร.1-2/กมร./กทส./กวภ./กอน.  

1 24 2  การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ราย กกอ./กวอ./กม.                        
1 25 2 ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการอนุญาต / ข้ึนทะเบียน/

ตาม พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตราย และทะเบยีนเครื่องจักร 
(รวมด าเนินการเกี่ยวกับคูม่ือประชาชน) 

เรื่อง กปภ./สจก./กทพ./กกอ./กม./ 
กอน./กวภ./กวอ./กมร. 

1 26 2 ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับจดทะเบียนเครื่องจักรที่ส่งมาจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรอืจากหน่วยงานอ่ืน    

ราย สจก. 

1 27 2 ด าเนินการจัดท าการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

เรื่อง/ราย
(โรงงาน) 

กทพ./กกอ./กอน./กทส./กร.1-2/
กมร. 

 กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

  

1 28 2 การให้บริการและตอบข้อหารือข้อมูลผา่นระบบสารสนเทศ ครั้ง ศส./กอน./สจก./กวอ./กม. 

1 29 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานเครือข่ายและให้บริการประชาชน 

ระบบ ศส./กปภ./สจก./สล./กทส./กวอ. 

1 30 2 จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่อง/
ระบบ 

ศส. 

 กิจกรรมสนับสนุนผลผลิต   

2 01 3 งานธุรการ เรื่อง กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./ 
กวอ./กร.1-2/กมร./กทพ./กทส. 

2 02 3  งานบริหารทั่วไป    ครั้ง กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./ 
กวอ./กร.1-2/กมร./กทพ./กทส. 

2 03 3  การเป็นวิทยากร     ครั้ง กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./ 
กวอ./กร.1-2/กมร./กทพ./กทส. 

2 04 3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี    ราย กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./ 
กวอ./กร.1-2/กมร./กทพ./กทส. 
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รหัส 
กิจกรรม 

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ หน่วยงาน 

 กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน   

2 01 4 งานธุรการ เรื่อง สล./กม./ศส/กย./ตสน./ศบพ. 
2 02 4 งานบริหารทั่วไป ครั้ง ผู้บริหาร/ผชช./สล./กม./ศส/กย./

ตสน./ศบพ. 
2 03 4 การเป็นวิทยากร ครั้ง ผู้บริหาร/ผชช./สล./กม./ศส/กย./

ตสน./ศบพ. 
2 04 4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี  ราย /ครั้ง สล./กม./ศส/กย./ตสน./ศบพ. 
2 05 4  งานช่วยอ านวยการ  ครั้ง / เรื่อง สล. 

2 06 4 ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ ครั้ง สล./กอน. 

2 07 4 การให้บริการข้อมูล ราย  สล./ศส./กปภ./กม./กกอ./กทส. /
กอน. 

2 08 4  จัดท าและบริหารงบประมาณ หน่วยงาน สล. 

2 09 4 บริหารพสัด ุ เรื่อง สล. 

2 10 4 ดูแลอาคารและทรัพย์สิน หน่วยงาน สล. 

2 11 4 รับเงินรายได้แผ่นดินเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ราย สล.  

2 12 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หน่วยงาน สล. 

2 13 4 จัดท าบัญช ี ระบบ สล. 

2 14 4 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ครั้ง ศส. 

2 15 4 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ฉบับ กม. 

2 16 4 แก้ต่างคดีกรณีกรมฯ ถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ราย กม. 

2 17 4 ด าเนนิคดีกรณีกรมฯ ฟ้องคดีแพ่ง และคดีอาญา ราย กม. 

2 18 4 การด าเนินการด้านนโยบายและแผน เรื่อง กย. 

2 19 4 การพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง กย. 

2 20 4 การติดตามและประเมินผล เรื่อง กย. 

2 21 4 ตรวจสอบภายใน เรื่อง ตสน. 

2 22 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล  ราย ศบพ. 
2 23 4 งานวินัย เรื่อง ศบพ.  
2 24 4 งานกระบวนการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ณ 

ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) 
 เรื่อง/ราย สล.  

2 25 4 ประสานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) 

เรื่อง/ครั้ง สล.  

2 26 4 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานรับผดิชอบเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านมวลชน และการบริหารข้อขัดแย้ง 

เรื่อง/ครั้ง สล./กอน. 
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รายละเอียดพจนานุกรมกิจกรรม ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม หน่วย 

นับ 
ลักษณะกิจกรรม 

1 01 1 
 
 
 
 

ตรวจก ากับดูแลโรงงาน 
 
 
 
กร.1 – 2 กกอ. กทพ. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานท่ีได้ประกอบ
กิจการไปแล้ว  ทั้งการตรวจในกรณีเกิดการร้องเรียนโรงงาน 
โรงงานเกิดอุบัตเิหตุ  อุบัติภยั  หรอืตรวจเพื่อการก ากับดูแล 
อาทิ ตรวจโรงงานท่ีครบก าหนดตอ่อายุ  ตรวจติดตามผล
โรงงานท่ีแจ้งประกอบกิจการหรือติดตามผลโรงงานท่ีสั่งการ  
รวมทั้งติดตามค่าธรรมเนียมรายป ี หรือการตรวจสอบก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย  และการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ของ
โรงงาน ในบางครั้งจะเป็นการตรวจตามโครงการต่าง ๆ ที่
ก าหนดขึ้น รวมทั้งหน่วยงานก าหนดขึ้นเอง กรมก าหนด  หรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนด  เป็นต้น   

โดยมีลักษณะการด าเนินการดังน้ี  
1. รับค าร้องจากฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
2. วางแผนเตรียมการ ขอเรื่องเดมิ ศึกษาเรื่อง เตรยีมแบบ 
รายงานการตรวจ อุปกรณ์ เบิกรถ 
3. ตรวจโรงงานตามแผน / กรณีการร้องเรยีน  
4. ตรวจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน/  
เก็บตัวอย่างมลพิษ 
5. จัดท ารายงานการตรวจ/บันทึกค าให้การผู้กล่าวหา 
6. ร่างและหรือสั่งพิมพ์หนังสือต่างๆ 
7. บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้อ านวยการส่วน   
วิศวกร  และเจา้หน้าท่ีตรวจโรงงาน 
8. ส่งเรื่องด าเนินคด ีเปรียบเทียบคดีค าสั่งตามมาตรา 37 หรือ
มาตรา 39  และปิดค าสั่งตามมาตรา 40 

(โรงงานเดียวกัน ตรวจซ้ าหลายครัง้ในรอบปี นับเป็น 1 ราย) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 02 1 ตรวจสอบก ากับดูแลวตัถุ
อันตราย 
 
(กกอ. กวอ.) 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี ้
1. ตรวจติดตามผลการด าเนินการ 
2. ตรวจก ากับดูแลตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ  
(สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน/อาวุธเคมี/สารตั้งต้น 
ยาเสพตดิ/ของเสีย/บาเซล) 
3. ตรวจกรณเีกิดอุบัตเิหตุ อุบัตภิยั 
4. ตรวจการร้องเรียน และตามการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน 
5. ตรวจ / ท ารายงาน / ประสานงานการด าเนินคด ี
และการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับวตัถุอันตราย 
6. ตรวจก ากับดูแลตามโครงการ 

การตรวจมีลกัษณะดังน้ี : 
1. ตรวจสอบสถานประกอบการทีม่ีการเก็บ ผลิต ใช้วัตถุ
อันตรายและสารระเหย 
2. ตรวจร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ  และองค์กร 
รับผิดชอบในต่างประเทศ 
3. ตรวจสอบสถานประกอบการทีม่ีการสร้าง การผลิต การ
ตรวจสอบทดสอบ ภาชนะบรรจุวตัถุอันตราย 

(การตรวจสถานประกอบการ 1  ครั้ง  นับเป็น 1 ราย) 

 
 

1 03 1 ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจ
ติดตามผลเครื่องจักร 
 
สจก. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี ้
1. วางแผน  
2. ตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ/ตรวจสอบ
เครื่องจักรที่จดทะเบียนไว้เดมิ 
3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร/เพิกถอนหนังสือ
ส าคัญฯ 
4. กรณีพบการกระท าความผิด ส่งเรื่องด าเนินคด ีและ 
ไปให้ปากค าพนักงานสอบสวน 

   ทั้งนี้  ผลงานนับตามจ านวนค าขอ หรือตามจ านวนเอกสาร
สทิธ์ิ  เช่น  1 สถานประกอบการ  มีการจดทะเบียน 3 ครั้ง 
มีการออกเอกสารสิทธ์ิ 3 ครั้ง  จะนับผลงานการตรวจเป็น  
3 ราย 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 04 1 ศึกษา ส่งเสรมิ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และนวตักรรม  
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ให้กับสถานประกอบธรุกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กทพ. 
กมร. กวภ. สจก. กอน. 

ราย/
(โรงงาน) 
สถาน

ประกอบ
การ 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานด้าน
เทคโนโลย ีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน  วัตถอุันตรายและเทคโนโลย ี
เพือ่พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรม การก ากับและบ าบัดมลพิษโรงงาน การ
จัดการน้ าเพื่ออุตสาหกรรม 
2. การด าเนินงานจัดท ามาตรการ หลักเกณฑ์แนวทางการ
พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั วัตถุอันตราย ในระดับ
สากล 
4. การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย  
เพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และหรือพื้นที่
อุตสาหกรรมใหม่ 
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green 
Industry) 
    ในการจัดท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ดังกล่าวจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  และมีการติดตามผลตาม
ตัวช้ีวัดด้วย เป็นการด าเนินการเองหรือจ้างด าเนินการก็ได้ 
(นับผลงานจาก จ านวนโรงงานที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  และมีการน าไปปฏิบัติใช้จริง)           

  (นับผลงานจาก จ านวนโรงงานที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  และมีการน าไปปฏิบัติใช้จริง)     
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 05 2 
 

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ  
(กรอ.ด าเนินการเอง) 
 
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กทพ.  
กมร. กวภ. สจก. กอน. กม. ศส.  
ศบพ. แผนฝึกอบรมเฉพาะ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 

ราย/คน การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเกีย่วกับกระบวนการ
ฝึกอบรมโดยเจ้าของเรื่อง /  โครงการเตรียมการให้การ
ฝึกอบรมแกผู่้ประกอบการ  เช่น  การขออนุมัติโครงการ  
จัดหาสถานท่ี รวมถึงการบรหิารจดัการในกระบวนการ
ฝึกอบรมทั้งหมด  จนกระทั่งการประเมินผลการฝึกอบรม 

นับผลงานจากจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
 

1 06 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย วตัถุอันตราย และ
เครื่องจักร มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เชิงพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กม. 
กมร. กอน. กวภ. สจก. 

เรื่อง 
ครั้ง 

รายการ 
กลุ่ม  

อุตสาห- 
กรรม 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในลักษณะโครงการ 
หรืองานท่ีได้รบัมอบหมายเป็นพิเศษ  ซึ่งผลงานจะเป็นการ
พัฒนางานในการก ากับดูแลโรงงานและวัตถุอันตราย  ไม่ว่า
จะเป็นงานท่ีจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการ  หรืองานท่ีด าเนินการ
ด้วยตนเอง  และกิจกรรมตามระบบบริหารงานต่างๆ   
(รวมถึงการจัดประชุมเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมศึกษา 
ปรับปรุง  และพัฒนางานฯ) 
1. การจดัท าหลักเกณฑ์และคูม่ือมาตรฐานการตรวจสอบ
โรงงาน, มาตรฐานวิธีวิเคราะห์สารมลพิษ 
2. การพัฒนาการวเิคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมสู่ 
มาตรฐานสากล การรับรองเครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้าน
มลพิษ อุตสาหกรรมตามมาตรฐานประเทศและสากล 
3. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  การประเมินสภาวะ
มลพิษจากภาคอุตสาหกรรมตามประเภท    
4. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนา ปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย รวมถงึจัดเตรยีมเอกสาร
ตลอดจนเตรยีมข้อมลูเพื่อเข้าช้ีแจงร่างกฎหมาย 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 07 2  ตรวจรายงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย 
และเครื่องจักร 
 
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กวภ. 
สจก.   
 
 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการพจิารณารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยของโรงงานท่ีกฎหมายก าหนดให้
มีการตรวจสอบและส่งผลการตรวจให้ทางราชการ ได้แก ่
1. รายงานการทดสอบหม้อไอน้ า ถังความดัน และหม้อต้มฯ 
2. รายงานความปลอดภัยระบบไฟฟ้า   
3. รายงานความปลอดภัยการใช้สารกัมมันตรังส ี
4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกดิ
จากการประกอบกิจการโรงงาน   
5. รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน 
6. รายงานการตรวจวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,  
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
EIA (Environmental Impact Assessment Report)  
EHIA (Environmental Health Impact Assessment)  
7. รายงานเกีย่วกับการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว  
(สก.3/สก.4/สก.5/สก.6/สก.7/สก.8/สก.9) 
8. รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA), รายงาน
ประเมินความเสี่ยง, รว.1-3 
9. รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร  
10. รายงานความปลอดภัยบุคลากรเฉพาะ (บฉ.4) 

 

การด าเนินการคือ  รับเรื่อง บันทึก พิจารณารายงาน  
พร้อมสรุปผล 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 08 2 พิจารณาด าเนินการตาม
พันธกรณีอนุสญัญา กฎระเบียบ 
ข้อตกลง ความร่วมมือ และ
มาตรฐานระหว่างประเทศ 
 
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กม. 
กอน. กวภ. 

เรื่อง / 
ครั้ง 

 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. เข้าร่วมประชุมด าเนินการตามพันธกรณีอนุสญัญา 
กฎระเบียบ ข้อตกลง ความร่วมมอื และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 
2. ศึกษาข้อดี ข้อเสีย การเข้าร่วมเป็นภาค/ีการใหส้ัตยาบัน 
อนุสัญญา พิธสีารตา่งๆ 
3. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานเพื่อ
ติดตามและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพันธกรณี กฎระเบียบ 
ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4. ร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาระหว่างประเทศ 
5. จัดประชุม อบรม สัมมนาระหว่างประเทศ/ในประเทศ   
(หมายรวมถึงจดัในประเทศแกส่่วนราชการ/ผู้เกี่ยวข้อง   
หรือจัดในประเทศ แต่มผีู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม)  
6. ประสานงานหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ/รัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
7. จัดท าข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง/ 
ท่าทีของหน่วยงานในการเสนอคณะรัฐมนตรี/ที่ประชุม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ 
8. การด าเนินงานเพือ่ให้เป็นไปตามอนุสัญญาและพิธีสาร, 
จัดท าค าประกาศ/รายงานตามอนสุัญญา/หลักเกณฑ์/ข้อ
ก าหนด,จัดท าข้อตกลง,เตรียมรับการตรวจตามอนุสัญญา,
ช าระค่าสมาชิกและการให้ความชว่ยเหลือผ่านองค์การฯ, 
การเผยแพร่ข้อมลู/ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการ 
9. การด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ความช่วยเหลือจาก
กองทุนระหว่างประเทศ 

และเป็นการด าเนินการในลักษณะโครงการหรืองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายพิเศษ เพ่ือรองรับการด าเนินการด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น 
   - การจัดท า ปท.01         
   - การให้ปากค าในฐานะพยานหรือผู้รับผิดชอบ  
   - ตรวจสอบพ้ืนท่ี เพื่อด าเนินคดีสถานประกอบการที่
กระท าความผิด      
    - จัดเตรยีมพยานหลักฐาน/ข้อมูล และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ ์
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 09 2 งานเลขานุการคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย 
 
กวอ. 

ครั้ง/
เรื่อง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวตัถุอันตราย/
คณะอนกุรรมการ ในการก าหนดนโยบาย  กฎระเบียบส าหรับ
ควบคุม ก ากับ ดูแลวัตถุอันตราย หรือในการพิจารณาให้
ค าแนะน าการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2. ยกร่างกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  หรือกฎระเบียบ
อื่นๆ เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามล าดับ 
3. จัดเตรียมการประชุม จัดประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม รวมทั้งติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามมติที่
ประชุม  
4. ด าเนินการตามมติที่ประชุม  ตัวอย่างเช่น  การปรับปรุง  
แก้ไขร่างประกาศกระทรวง ประกาศกระทรวง  หรือ 
กฎระเบียบต่างๆ  เป็นต้น  เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
 

1 10 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ  การบริหารจดัการ
ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม   
ความปลอดภัย 
 
กวอ. กม. กปภ. กทพ. กทส. 
กมร. 

เรื่อง เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในลักษณะโครงการหรือ
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  ซึ่งผลงานจะเป็นการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย พลังงาน  
1. ศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพือ่จะน าไปถ่ายทอด   
เช่น จัดท าคู่มือ เอกสารเผยแพร่ บทความ  เป็นต้น  
2. รวบรวมวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บริหารและผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
3. รวบรวมผลการด าเนินงาน เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานประจ าปตี่อสาธารณะ 
 

1 11 2 
 
 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย   
ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม 
 
กวภ. 

ราย 
การ 

 
 
 
 

 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. รับตัวอย่างมลพิษหรือเก็บตัวอย่างมลพิษ เช่น เก็บ
ตัวอย่างอากาศเสยี  เก็บตัวอย่างน้ าในล าน้ า เก็บตัวอย่างดิน
และกากของเสยี 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ทดสอบ 
3. ควบคุมคณุภาพการวิเคราะห ์
4. จัดท ารายงานผลวิเคราะห ์และแจ้งผลการวิเคราะห ์
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 12 2 ตรวจตดิตามผลห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ บุคลากร หรือ
หน่วยงาน หรือ ผู้ตรวจสอบ
เอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับ กรอ.  
 
กปภ. กทส. กวภ. กวอ. สจก.  
กอน. กกอ. กมร. 

 เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การตรวจตดิตามผลห้องปฏิบัตกิารฯ ท่ีขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ, ตรวจติดตามหน่วยจดั
อบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรบัผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งติดตามประเมินผลบคุลากรเฉพาะด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 
2. การตรวจตดิตามผล บุคลากร หรือหน่วยงาน หรือ third 
party ที่ข้ึนทะเบียน 
3. การตรวจตดิตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคล
ที่ 3 ด้านวัตถอุันตราย 

1 13 2 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ตรวจวัดมลพิษระยะไกล  
(Online  Monitoring  
System) 
 
กวภ. 

ราย / 
เครื่อง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี ้
1. การพิจารณาประเภทของเครื่องวัดมลพิษ COD / BOD   
ที่โรงงานต้องติดตั้ง 
2. การทดสอบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องตรวจวัดของ 
โรงงานกับระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลของ กรอ. 
3. การตรวจสอบข้อมูลของโรงงานที่เช่ือมต่อสัญญาณกับ กรอ. 
4. การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระบบ 
ตรวจวัดมลพิษระยะไกล 

1 14 2 ตรวจโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัย  อุบัติเหตุ  และ 
ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวัง 
 
กกอ. กวภ. กวอ. กปภ. กทส. 
กร.1-2  
 
 

ราย/
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การตรวจสอบโดย กปภ. กทส กวภ. กวอ. เพื่อสนับสนุน
การก ากับดูแลโรงงานของ  กร.1-2, และ กกอ.  เช่น  การ
ตรวจโรงงานท่ีมีการร้องเรียน  โรงงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
การเฝา้ระวังการระบายมลพิษและงานป้องกันเหตุร้องเรยีน 
เป็นต้น   
2. การตรวจสอบหม้อน้ าให้หน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่ร้องขอ 
และตรวจประเมินแรงม้าเครื่องจักรร่วมกับหน่วยงานอื่น 
3. การตรวจเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น 
4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว และ
การตรวจต่ออายุรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. การตรวจโดย กกอ. เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลโรงงาน
ของ  กร.1-2  ด้านการจดัการของเสีย  

1 15 2 ด าเนินคดสีถานประกอบการ/
โรงงานที่กระท าผดิ 
 
กกอ. กวภ. กม. กวอ. 
กร.1-2  กทพ. สจก. 

ราย 
 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมายเรื่องที่ส่งมา
ด าเนินคด ี
2. การจดัท าหนังสือร้องทุกข์ด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน 
3. การจัดเตรียมพยานหลักฐานในช้ันพนักงานสอบสวนและ 
พนักงานอัยการ 
4. การจดัท าหนังสือเตือนเร่งรดัคดีเป็นระยะ 
5. การจดัเตรียมพยานหลักฐานเพื่อเป็นพยานในช้ันศาล 
และสรุปเสนอเมื่อคดีสิ้นสุด 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 16 2 
 
 
 

เปรียบเทยีบคดสีถาน
ประกอบการ/โรงงาน 
 
กร.1-2 กม. กวอ. กทพ. 
กกอ. กทส. 
 

 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมายเรื่องที่ส่ง 
เปรียบเทยีบคด ี
2. การจดัท าหนังสือแจ้งสิทธิการเปรียบเทียบคด ี
3. การจดัท าบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา(ปปว.02)(ปท.02) 
4. การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 
5. การจัดท าหนังสือแจ้งผลการเปรียบเทียบคดีให้ผูต้้องหา
ทราบ 
6. การเสนอยุตเิรื่องหรือด าเนินคดีเมื่อไม่ช าระคา่ปรับ
แล้วแต่กรณ ี
 

1 17 2 การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อ
ระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง 
 
 
สล. กม. กกอ. กอน. 
 

ราย 
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การตรวจสอบ ควบคมุ ก ากับ ดูแล เพื่อให้ค าแนะน าการ
ประกอบกิจการโรงงาน การระงับข้อพิพาทโดยเน้นการ
ท างานด้านมวลชน การประสานข้อมูลระหว่างโรงงาน 
ภาครัฐ และชุมชน เพื่อศึกษาและวิเคราะหป์ัญหา เพื่อหาข้อ
ยุติร่วมแกไ้ขปัญหา และบรูณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ กรณีฉุกเฉิน มีผลกระทบกับประชาชน หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ซึ่งด าเนินการเอง 
2. การศึกษา วิเคราะห์ บริหารและจัดการความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้นระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือผู้มสี่วนได้
เสีย และเข้าตรวจสอบเหตุฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นที่
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างรุนแรง
ต่อชุมชน 
3. การร่วมแก้ไขปญัหากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
บรรเทาเหตุเดือดร้อนร าคาญที่ยังหาข้อยุติเรื่องร้องเรียนไม่ได้
และการปฏิบัติงานด้านมวลชนเพือ่ลดความขดัแย้งระหวา่ง
ชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม 
4. การตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในการ
แก้ไขข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมให้ค าแนะน า 
และสั่งการโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ร้างผลกระทบให้มีการ
ด าเนินการอยา่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดร่วมกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
5. ประสานด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งกับเครือข่ายคณะท างาน
ไตรภาคีที่ได้จัดตั้งข้ึนไว ้
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 17 2 
(ตอ่) 

การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อ
ระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง 
 
 
กอน. ขอเพิ่ม 
-ประสานและด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย/คณะท างานไตรภาคี
รวมทั้งติดตามประเมินผลด้าน
บริหารจดัการความขัดแย้ง และ
การส่งเสริมพัฒนาการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน) 
-ส่งเสรมิ สนับสนุนความสัมพันธ์
อันดีและพัฒนาเครือข่าย/
คณะท างานไตรภาค ี
-ส่งเสรมิ สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยการให้
ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
-บูรณาการการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย
แนวทางประชารัฐเพื่อทวนสอบ
และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม 
 
 

ราย 
ครั้ง 

6. ร่วมด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการไตรภาคีของ
โรงงานท่ีประกอบกิจการ ตามเงื่อนไขการอนุญาตโรงงานท่ี
ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(EIA/EHIA) ตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสรมิ
ภาคอุตสาหกรรมให้เปดิเผยข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบการ
สื่อสารความเสี่ยง(Risk Communication) การเจรจาไกล่
เกลี่ย หรือการจัดการความขดัแย้ง 
7. ด าเนินการตดิตามและประเมินผล ด้านบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปเีสนอผูบ้ริหาร 
8. พัฒนา และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล โดยการจดัตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพื้นที่
เป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning center) 
9. สรา้ง และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบ
จากการประกอบการอุตสาหกรรมของภาคประชาชน และ
จัดท าหลักสูตร จัดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนเครือข่ายเพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายคณะท างาน
ไตรภาคี เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายให้มีความเข็มแข็งร่วมกบัหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องประสานด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องกับ
เครือข่ายคณะท างานไตรภาคีที่ไดจ้ัดตั้งขึ้นไว้แล้ว 
11. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับด้าน
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ฯลฯ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ได้แก่ ยกร่าง TOR, ยกร่าง TOR, ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ รวมทั้งลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา, ตรวจรับงานที่ปรึกษา
สรุปการด าเนินงานของโครงการในปีปัจจุบัน, จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อเสนอผู้บรหิาร 
12. จดัประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญใน
พื้นที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างบูรณาการ 
13. ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับปัญหาส าคญัใน
พื้นที่เพ่ือเข้าไปยกระดับโรงงานตามแผนการที่วางไว้ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ เช่น บางปู
โมเดล พ้ืนท่ีหน้าพระลาน สหพัฒน์โมเดล 
14. โต้ตอบหนังสือ/ข้อซักถามจากหน่วยงานภายนอก 
(นับผลงานจากจ านวน “ราย” โรงงานท่ีได้ตรวจสอบ และ 
"ครั้ง" เช่น การเข้าร่วมประชุม หรอืลงพ้ืนท่ีเพื่อระงับข้อ
พิพาท/การร้องเรยีนที่มีผลกระทบในวงกว้าง) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 18 1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับ
โรงงาน 
 
กร.1-2 กกอ. กทพ. 

ราย 
 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การพิจารณาด าเนินการเรื่องราวการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน  และขออนญุาตขยายโรงงาน ทั้งโรงงานใน
กรุงเทพมหานคร และโรงงานในสว่นภูมิภาคที่อยู่ในอ านาจ
อนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
     กิจกรรมเริม่ตั้งแต่การรับเรื่องจากฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    
จนขั้นสุดท้ายเมื่อเสนอเรื่องออกจากส่วน  ทั้งนี้ไม่นับการ
ด าเนินการระหว่างนั้นซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าทีฝ่่าย
บริหารงานท่ัวไป  (เช่น  การพิมพ์เอกสาร ฯลฯ)  หรือส่ง
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  เช่น  สล.  กม.  กทส.  กปภ. กวอ.  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ      
(1 ค าขอ  นับเป็น 1 ราย) 

2. การอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงาน (1 ค าขอ  นับเป็น 1 ราย) 
 

1 19 1 
 

การด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
จัดตั้ง การพัฒนาเขตประกอบ 
การ/ชุมชนอุตสาหกรรม 
 
กทพ.(งานของกลุ่มก าหนดพื้นที่
อุตสาหกรรม) 
 

ราย เป็นการด าเนินการโดย  
1. ประกาศเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม 
2. การพัฒนาเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม  
3. ศึกษาพ้ืนท่ีเพื่อการอุตสาหกรรม 
 

1 20 1 พิจารณาการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 
กวอ. กกอ. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตราย 
2. การอนุญาต ผลิต  น าเข้า/ส่งออก มีไว้ในครอบครอง   
 (รวมถึงการอนุญาตน าเข้าเศษพลาสติกและสารคาเฟอีน ซึ่ง 
กรอ. ได้รบัมอบอ านาจจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ควบคุมการ
น าเข้า) 
3. การให้ความเห็นชอบในการน าเข้าคลอโรฟอร์ม 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
5. การให้หรือรับความยินยอมในการน าเข้า  ส่งออก ของเสีย 
อันตราย (บาเซล) 
6. การยกเลิกใบอนุญาตน าเข้า ผลิต ส่งออก มีไว้ครอบครอง   
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และยกเลิกใบแจ้งด าเนินการเกีย่วกับ  
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
7. การขึ้นทะเบยีนแท็งก์ยึดตดิถาวรกับตัวรถ 
 ( ทั้งนี้ 1 ค าขอ นับเป็น 1 ราย) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 21 1 พิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องจักร 
 
สจก. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเครื่องจักร 
2. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักร 
3. การประเมินราคาเครื่องจักร 
4. การจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักร     
 

1 22 1 ขึ้นทะเบียนและต่ออายุบุคลากร  
หรือหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย 
และผูต้รวจสอบเอกชน 
 
กปภ. กวอ. กอน. กทส. สจก. 
กวภ. กมร.    
 
 
 
 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ ดังนี ้
1. การขึ้นทะเบียน อนุญาต และต่ออายุ ให้โรงงานมีบุคลากร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. การขึ้นทะเบียน อนุญาต และต่ออายุ ให้โรงงานมีบุคลากร
หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัย   
3. การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจ าสถานประกอบการวัตถุ
อันตราย 
4. การขึ้นทะเบยีนและอนุญาตหน่วยงานจัดฝึกอบรม   และ
หน่วยงานจัดสอบ 
5. การขึ้นทะเบยีนและต่ออายผุู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน 
6. การฝึกอบรม/ทดสอบความรู/้ออกใบรับรอง 
7. การก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเครือ่งจักรเอกชน/เปลีย่นแปลง
ทะเบียน/เปลี่ยนแปลงบุคลากร 
8. ผู้ตรวจประเมินอตุสาหกรรมสเีขียว 
9. การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมประจ าโรงงาน 
10. การขึ้นทะเบียนก ากับตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์ก าหนด 
11. การขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
12. การขึ้นทะเบียน ต่ออายุ เปลีย่นแปลงทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือ
ตอบข้อหารือกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการฯ ท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รายการ หมายถึง 
พารามิเตอร์ที่ยื่นขออนุญาต) 
 

 

ยกเลิกรหัส 1 23 1 ไปอยู่รวมกับรหัส 1 22 1 
 
 
 
 
 
 



 19 

รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 23 2 การด าเนินการและตอบข้อหารือ
สถานประกอบธรุกิจ
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.โรงงาน  
พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักรและ
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าที ่
ศูนย์บริการสารพันทันใจ 
(Single Window) 
 
กปภ. สจก. กทพ. กกอ. กม.  
กร.1-2 กมร. กทส. กวภ. กอน. 
 
รวม 1 24 2 กับ 1 25 2 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดงันี้ 
1. การพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องโรงงานท่ีไม่อยู่ใน
กิจกรรม 1 18 1 เช่น อนุญาตโอน  การออกใบแทน 
เปลี่ยนช่ือ  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับโรงงาน  การแจ้งประกอบ
กิจการ  เป็นต้น  ทั้งโรงงานในกรงุเทพมหานครและโรงงาน
ในส่วนภูมิภาค 
2. เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต  หารอืเกี่ยวกับโรงงานท่ี
หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการด าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้อง  
เช่น  การพิจารณาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกดา้น
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยอาจร่วมตรวจสถานท่ีด้วย 
3. การพิจารณาใหค้วามเห็นทางวชิาการ หรือข้อกฎหมาย
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาเรื่องเสนอ 
ครม. การให้ข้อคดิเห็นเกีย่วกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
 

1 24 2 การด าเนินการเกี่ยวกับวตัถุ
อันตราย 
 
กกอ.  กวอ. กม. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวัตถุอันตรายที่ไม่อยู่ใน
กิจกรรม 1 20 1 เช่น 
1. การรบัแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลติ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก  
หรือผู้มไีว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6,  วอ./
อก.7,   วอ./อก.20) 
2. การรบัแจ้งข้อมูลให้ประเทศปลายทางทราบล่วงหน้าก่อน
ส่งออก (PEN) 
3. การรบัแจ้งจากประเทศปลายทาง 
4. การรบัแจ้งจากประเทศต้นทางก่อนการน าเข้า (PEN) 
5. การรบัแจ้งการขนส่งของเสยีอันตราย (Manifest) 
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนและการอนุญาต/การรับรองการได้ใบอนุญาต 
7. การรบัแจ้ง/รับรองผู้ใช้ปลายทาง(อาวุธเคมี) 
8. การออกใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบียนอนุญาต 
9. การตอบข้อหารือเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ เคมีภณัฑ์ ของเสีย
อันตราย และออกเลขท่ีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  (นับเฉพาะ 
ที่ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร)  
10. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยั 
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับผิดชอบ (แบบ บฉ.1) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 25 2 ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การอนุญาต/ขึ้นทะเบยีน/ตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตราย  
และทะเบยีนเครื่องจักร  
(รวมด าเนินการเกี่ยวกับคูม่ือ
ประชาขน) 
 
กปภ. สจก. กทพ. กกอ. กม. 
กอน. กวภ. กวอ. กมร. 

เรื่อง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี ้
1. การด าเนินงานในลักษณะโครงการหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ  ซึ่งผลงานจะเป็นการพัฒนาระบบ
การอนุญาต  เช่น  การศึกษาท าคูม่ือ  ท าเนียบสารเคมี 
เอกสารเผยแพร่ บทความ เป็นต้น  ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีจ้าง
ที่ปรึกษาด าเนินการ หรืองานท่ีด าเนินการด้วยตนเอง และ
กิจกรรมตามระบบบริหารงานต่างๆ (รวมถึงการจัดประชุม
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมศกึษา ปรับปรุงและพัฒนา
งานฯ) 
2. ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย รวมถึงจัดเตรียม
เอกสารตลอดจนเตรียมข้อมลูเพื่อเข้าช้ีแจงร่างกฎหมาย 
 

1 26 2 ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับจด
ทะเบียนเครื่องจักร ท่ีส่งมาจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
หรือจากหน่วยงานอ่ืน    
 
สจก. 
 
 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การด าเนินการเรื่องราวท่ีส่งมาจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานอื่น 
2. การจดทะเบียนสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ
ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งมีการจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิไว้ได้มีการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างกัน เจ้าหน้าท่ี
ต้องตรวจหลักทรัพย์และน ามาบันทึกหน้า 4 ของ ร.2/1 
เหมือนกับการจดทะเบยีนจ านอง 

1 27 2 ด าเนินการจัดท าการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย  
 
กทพ. กกอ. กอน. กทส.  
กร.1–2  กมร.  

เรื่อง/
ราย

(โรงงาน) 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี ก่อนการพิจารณาอนุญาตตามประกาศ อก. 
2. การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยี  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ) แนวทาง
ในการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
3. การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยีตามกฎหมายอื่น 

(นับผลงานจากจ านวนเรื่อง รายโรงงาน ที่ได้มีการส่งเสรมิ
พัฒนาการมีส่วนร่วม) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

1 28 2 การให้บริการและตอบข้อหารือ
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
 
ศส. กอน. สจก.  กวอ. กม.  

ครั้ง/
ราย 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี ้ 
1. การให้บริการข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การให้บริการข้อมูลทางไลน์ 
3. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
 
(นับผลงานจากผู้ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ) 
 

1 29 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานเครือข่ายและ
ให้บริการประชาชน 
 
ศส. กปภ. สจก. สล. กทส. กวอ.
กอน. (ย้ายงาน กอน.ไปอยู่ 2 
07 4) 

ระบบ/
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 
1. การวางแผนการด าเนินโครงการ 
2. การรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4. การพัฒนาระบบ 
5. การทดสอบระบบ 
6. การติดตั้งใช้งานระบบ 
 
 

1 30 2 จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ศส. 

เครื่อง
/ระบบ 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 
1. การดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
2. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
    - ระบบอีเมล 
    - ระบบ e-office  
    - ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้างระบบงาน
เฉพาะของหน่วยงาน เว็บไซต์ และระบบอนิเตอร์เน็ตของ
หน่วยงาน 
(จ านวนเครื่อง หมายถึง จ านวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่
หน่วยงานดูแล 
ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

  
2 01 3 

กิจกรรมสนับสนุนผลผลิต 
งานธุรการ 
 
 
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน. 
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ. 
กทส. 

 
เรื่อง 

 
เป็นการด าเนินการตาม job description ของเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป  โดยนับผลงานทุกด้านรวมกัน ดังนี ้

งานด้านธุรการ 
1. จ านวนเรื่องทั้งหมดที่หน่วยงานลงรับ 
2. จ านวนครั้งท่ีเตรียมการประชุมกอง 
3. จ านวนเรื่องที่พิมพ ์
4. จ านวนครั้งท่ีเบิกพสัดุจาก กค. 
5. การรายงานการมาท างานของข้าราชการ  
(นับวันละ 1 เรื่อง) 
6. จ านวนเรื่องที่ตดิต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 

งานติดตามและรายงานผล 
1. แต่ละเดือนนับผลงานเดือนละ 2 ครั้ง  
(ท าผลงาน 1 ครั้ง ตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ครั้ง) 
2. เดือนท่ีท าค าของบประมาณนบั 1 ครั้ง 
3. เดือนที่จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติงานนับ 1 ครั้ง 
งานด้านทะเบียน (กร.1-2 / กกอ. กปภ.)  
1. จ านวนแฟ้มเรื่องที่จัดเก็บ 
2. จ านวนเรื่องที่ออกเลขทะเบียน / เลขท่ีใบอนุญาต   
(เรื่องเดียวกันออกเลขทั้ง 2 อย่าง นับเป็น 1) 
3. จ านวนรายทีจ่ าหน่ายทะเบียน 
4. จ านวนเรื่องที่บันทึกข้อมูล 
งานด้านค่าธรรมเนียม (กร.1-2 กกอ.)  
1. จ านวนรายที่แจ้งเตือนให้มาช าระค่าธรรมเนยีมรายป ี
2. จ านวนรายที่จ่ายใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง 
3. จ านวนโรงงานท่ีมาช าระค่าธรรมเนียมรายป ี
4.  จ านวนเรื่องที่บันทึกข้อมูล 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 02 3 งานบริหารทั่วไป 
 
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน. 
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ. 
กทส. 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. การบรหิารงานของกรม/ส านัก/กอง/หน่วยงาน  เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์ของ
กรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น 
    (1) ติดต่อประสานงานราชการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
    (2) เข้าประชุม หรือเข้าร่วมประชุม หรือช้ีแจง  
(ถ้าส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเรือ่งเดียวกันหลายคน   
ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงาน 1  ครั้ง)   
    (3) ให้ค าปรึกษาหนว่ยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก (กรณ ี
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต  กรณีให้ค าปรึกษา
ในการตรวจก ากับดูแลโรงงานหรอืวัตถุอันตราย และอื่น ๆ 
ให้ลงน้ าหนักงานในรหัสกิจกรรม 1 23 2 ) 
    (4) เข้าประชุมในฐานะเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน
ต่าง ๆ 
    (5) การแก้ปัญหามวลชน 
    (6) จัดท ารายงานหรือปฏิบตัิงานพิเศษ งานโครงการตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
    (7) การปฏิบตัิราชการ/ท าหน้าที่แทนผู้บริหารหน่วยงาน 
    (8)  ร่วมประชุม/สัมมนาระหวา่งประเทศ      
2. เป็นกิจกรรมส าหรบัเจ้าหน้าทีท่ี่ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ 
หน่วยงานนอกกรม  ผู้ลาบวช  ลาคลอด  ลาศึกษาต่อ   
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน       
3. การด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  (นับผลงาน  
เดือนละ 1 ครั้ง)       
                  
                                                     

2 03 3 การเป็นวิทยากร 
 
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน. 
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ. 
กทส. 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่กรมไปเป็น
วิทยากรบรรยายทั้งภายในและภายนอกกรม  ไม่ว่าการ
บรรยาย/ฝึกอบรมนั้นจะจัดโดยกรมหรือหน่วยงานภายนอก  
รวมถึงการเป็นวิทยากรหรือให้ค าปรึกษา " กิจกรรม 5ส "  
ให้กับหน่วยงานภายนอก 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 04 3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
 
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน. 
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ. 
กทส. 

ราย/
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 2 ลักษณะ 
1. การฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในกรม 
    (1) เป็นการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที ่
ของกรม (อาจมีบุคคลภายนอกเขา้ร่วมด้วย) เริ่มตั้งแต่การ
จัดเตรียมหลักสูตร การเตรียมการ ฝึกอบรม/สัมมนา และ 
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา  
    (2) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยกรมของ          
เจ้าหน้าท่ีกรม 
2. การส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม/สัมมนา หลักสตูรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
    (1) การเข้ารับการฝึกอบรม/สมัมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน 
ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 
    (2) การด าเนินการติดต่อประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไป 
รับการฝึกอบรม/สมัมนา 
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รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม หน่วย 

นับ 
ลักษณะกิจกรรม 

 
 
 

2 01 4 

กิจกรรมของหน่วยงาน
สนับสนุน 

งานธุรการ 

 

สล. กม. กย. ศส. ตสน. ศบพ. 
 

 

 
 
 

เรื่อง 

 
 
 
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้าน 
1. ลงทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือ  ค าขอ เวียนและเก็บหนังสือ
ราชการ (ให้รวมถึงการรับค าขอต่างๆ ที่ให้บริการ  
ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ)  
2. จัดหา  ควบคุมดูแล  วัสด ุ ครุภัณฑ ์
3. จัดท าวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง  สถิติและรายงาน 
การมาปฏบิัติราชการ 
4. จัดท ารายงานการจดัส่งไปรษณีย์ประจ าวัน 
5. รายงานสรุปค่าจัดส่งไปรษณียป์ระจ าเดือน   
6. พิมพ์หนังสือเอกสารราชการ 
7. จัดเตรียมการประชุมของส านัก/กอง/ศูนย ์ 
8. ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
10. คัดแยกเอกสารจากภายนอกส่งหน่วยงานและบคุคล  
(นับวันละ 3 ครั้ง) 

การนับผลงาน 
1. จ านวนเรื่องทั้งหมดที่หน่วยงานลงรับ 
2. จ านวนครั้งท่ีเตรียมการประชุมกอง 
3. จ านวนเรื่องที่พิมพ ์
4. จ านวนครั้งท่ีเบิกพัสดุจาก สล. 
5. การรายงานการมาท างานของข้าราชการ   
(นับวันละ  1  เรื่อง) 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 02 4 งานบริหารทั่วไป 
 

ผู้บริหาร ผชช. สล. กม. กย. ศส. 
ตสน. ศบพ. 
 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. การบริหารงานของกรม/ส านัก/กอง/หน่วยงาน  เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์ของ
กรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  เช่น 
    (1) ติดต่อประสานงานราชการ ทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอก 
    (2) เข้าประชุม หรือเข้าร่วมประชุม หรือช้ีแจง  
(ถ้าส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเรือ่งเดียวกันหลายคน   
ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงาน  1  ครั้ง)   
    (3) ให้ค าปรึกษาหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก    
    (4) เข้าประชุมในฐานะเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน 
ต่าง ๆ 
    (5) การแก้ปัญหามวลชน 
    (6) จัดท ารายงานหรือปฏิบตัิงานพิเศษ งานโครงการตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
    (7) การปฏิบตัิราชการ/ท าหน้าที่แทนผู้บริหารหน่วยงาน 
    (8) ร่วมประชุม / สมัมนาระหว่างประเทศ      
2. กิจกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีถูกยืมตัวไปช่วยราชการ     
หน่วยงานนอกกรม  ผู้ลาบวช  ลาคลอด  ลาศึกษาต่อ หรือ 
อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน       
3. การด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  (นับผลงาน      
เดือนละ 1 ครั้ง)             
4. ประสานงานและจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน    
    (1) ประสานและจัดส่งบทความข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
เผยแพรผ่่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ฯ โดยผา่น
หน่วยงานรับผดิชอบ (สล.กรอ.)           
    (2) ประสานกับ สล.กรอ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีข้อพิพาท การชุมนุม
เรียกร้อง  
                                                        

2 03 4 การเป็นวิทยากร 
 

ผู้บริหาร ผชช. สล. กม. กย. ศส. 
ตสน. ศบพ. 
 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การที่เจ้าหน้าที่กรมไปเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภายในและ
ภายนอกกรม  ไม่ว่าการบรรยาย/ฝึกอบรมนั้นจะจัดโดยกรม
หรือหน่วยงานภายนอก  รวมถึงการเป็นวิทยากรหรือให้
ค าปรึกษา " กิจกรรม 5ส "  กับหน่วยงานภายนอก 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 04 4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
 

สล. กม. กย. ศส. ตสน. ศบพ. 
 

ราย/
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. การฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในกรม 
    (1) การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรม 
(อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย) เริ่มตั้งแต่การจัดเตรยีม
หลักสตูร  การเตรยีมการ ฝึกอบรม/สัมมนา และการจัดการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/สรุปผลความคุม้ค่าของการฝึกอบรม/
สัมมนา 
    (2) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน         
ภายในกรม 
2. การส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม/สัมมนา หลักสตูรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
    (1) การเข้ารับการฝึกอบรม/สมัมนา หลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (2) การตดิต่อประสานงานจดัส่งเจ้าหน้าท่ีไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สมัมนา 
3. การประเมินสมรรถนะข้าราชการเพื่อการพัฒนา ได้แก ่
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
 

2 05 4 
 

งานช่วยอ านวยการ 
 
สล. 

ครั้ง / 
เรื่อง 

เป็นงานช่วยอ านวยการผู้บริหารกรมโดยทั่วไป และด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น 
1. จัดการประชุมระดับกรม 
2. แจ้งเวียนเรื่องต่างๆ  ให้หน่วยงานภายในกรม  และเก็บ 
หนังสือทางราชการ 
3. ตดิต่อประสานงานหน่วยราชการต่าง ๆ  ติดตามเรื่อง  และ
จัดท ารายงานสรุป 
4. งานเลขานุการส าหรับผู้บริหาร 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 06 4 ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ 
 
สล.  กอน. 
 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ดังนี ้
1. จัดท าโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น   
สื่อสิ่งพิมพ ์วิทยุ  และโทรทัศน ์
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของกรม ทั้งภายใน 
และภายนอก  ร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ 
3. จัดนิทรรศการในโอกาสพิเศษตา่งๆ 
4. จัดท าบทความ/สารคด ี
5. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ ์(จุลสาร วารสารโรงงาน) และสื่อสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ  เช่น แผ่นพับ โปสเตอร ์ 
6. จัดการสัมมนาและบรรยายพเิศษ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ผ่านสื่อ 
7. PRESS TOUR/มวลชนสัมพันธ/์ประชาสัมพันธ์/  
ประชาสมัพันธ์ลดข้อขัดแย้ง 
8. แจกเอกสารเผยแพร/่เคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ์ /  
ประชาสมัพันธ์ภายใน 
9. ปฏิทินข่าว  บอร์ดไฟว่ิง  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
10. ตัดข่าว (Clipping  News) 
11. ข่าวแจก (Press  Release) ภาพข่าว (Photo Release) 
12. ประสานรับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน  อุบัติเหต ุ อุบัติภัย  และขอความร่วมมือ
สื่อมวลชนออกข่าวเพื่อสรา้งความเข้าใจกับมวลชน 
13. รับเรื่องร้องเรียนผา่นทางสายด่วน 1564 โทรศัพท์ 
โทรสาร และ ตู้ ปณ. 
14. รับเรื่องร้องเรียนผา่นทางระบบรายงานการร้องเรียน 
และเว็บบอร์ด 
15. ด าเนินการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
จากผู้บรหิาร 
16. เขยีนและน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
โดย กอน. 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 07 4 
 

การให้บริการข้อมูล 
 
ศส. สล. กปภ. กม. กกอ. กทส. 
กอน. 

ราย/
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการข้อมลูในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
1. ให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
2. ให้บริการข้อมูลโดยการแจกเอกสารบันทึกลงแผ่น disk  
หรือสื่ออ่ืนๆ 
3. ให้บริการข้อมูลของห้องสุมด 
4. ให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
5. ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ดว้ยระบบอัตโนมัติที่หมายเลข 
1564 
6. เผยแพร่ข้อมลู เอกสารทางวิชาการผ่านทาง Website 
7. บริการข้อมูลสถิติหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
8. รายงานประจ าเดือนตามค าขอ และหรือเผยแพร่ข้อมูล 
9. ให้บริการข้อมูลดา้นกฎหมาย 

ทั้งนี้ การลงน้ าหนักงานของเจ้าหน้าท่ี 
1. กรณีให้ข้อมูลทาง internet เริ่มนับตั้งแต่การน าข้อมูล 
เข้าสู่ระบบ รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลด้วย   
แต่การนับผลงานนับจากจ านวนผู ้access เข้าระบบ 
2. กรณีให้ข้อมูลโดยการแจกเอกสาร เริ่มนับตั้งแต่การ 
จัดท าเอกสาร จนถึงการแจกจ่าย แต่การนับผลงานนับจาก
จ านวนผู้ได้รับเอกสาร 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 08 4 จัดท าและบริหารงบประมาณ 
 
สล. 

หน่วย
งาน 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. การจดัท างบประมาณ      
    (1) รวบรวมวิเคราะห์และค านวณค าขอตั้งงบประมาณของ 
หน่วยงานต่างๆ  เพื่อจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
และประมาณการรายได้ของกรม 
    (2) จัดท ารายละเอียดและเอกสารเพิม่เตมิเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย 
    (3) จัดท ารายละเอียดและเอกสารข้อมลูเพื่อช้ีแจงต่อคณะ  
กรรมาธิการฯ 
    (4) จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เสนอส านัก 
งบประมาณ 
    (5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ใหส้ านัก
งบประมาณ 
    (6) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 
    (7) ควบคุมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุม  
และเจรจาธุรกจิ 

2. การบริหารงบประมาณ     
    (1) บริหาร และควบคมุการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ส่วนกลางและศูนย์วิจัยฯ ตามแผนการใช้จ่าย 
    (2) ขออนุมัติเงินประจ างวด/โอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ 
    (3) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  บันทึกรายการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่าย  แยกตามผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ  
งบประมาณ  (ส านัก/กอง/ศูนย์)  และงบรายจ่าย 
    (4) จัดท างบประมาณเบิกแทนกัน 
    (5) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ระดับกรม  ระดับ 
หน่วยรับงบประมาณ (ส านัก/กอง/ศูนย์)  แยกตามแผนงาน  
ผลผลติ/โครงการ  และงบรายจา่ย เป็นรายเดือน และรายปี  
    (6) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมฯ เพื่อ
เสนอกระทรวงและผู้บริหาร  ทุก 15 วัน  หรือเป็นรายเดือน   
หรือรายงวด  หรือรายป ี (แล้วแต่ก าหนด) 
    (7) บริหาร และควบคมุการใช้จ่ายเงิน กันไว้เหลื่อมปี กรณ ี
มีหนี้ผูกพัน และไมม่ีหนี้ผูกพัน 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 09 4 บริหารพสัด ุ
 
สล. 

เรื่อง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านพสัดุ ดังนี ้
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  ทั้งเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณ 
2. จัดท าทะเบียนคุมพสัด ุ และแบบพิมพ์ต่างๆ  รวมทั้งจัดส่ง
ให้หน่วยงาน   
3. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวสัดุประจ าวัน 
4. ตรวจนับวัสดุและจดัท ารายงานการเบิกจ่ายวสัด ุ  
แบบพิมพ์แสดงยอดคงเหลือประจ าเดือนและประจ าปี 
5. จัดท าทะเบียนครภุัณฑ/์วัสดุครุภัณฑ์/ครุภณัฑ์รถยนต ์  
และก าหนดหมายเลขครุภณัฑ/์วัสดุครุภณัฑ/์ครภุัณฑ์ รถยนต์ 
แยกตามประเภทและหน่วยงาน รวมทั้งจัดสรรครภุัณฑ์เก่า 
6. จัดท ารายงานครภุัณฑ์/วัสดุ ประจ าเดือน 
7. ด าเนินการจ าหน่ายพัสด ุตามระเบียบพัสด ุ
8. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสด ุยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
9. ด าเนินการจัดสรรยานพาหนะ  รวมทั้งด าเนินการ 
ต่อทะเบียนรถยนต์ประจ าป ี
10. ด าเนินการบริหารรถยนต์เช่าเหมาและพนักงาน 
ขับรถยนต ์
11. ควบคุมการใช้รถยนต์ให้ปฏิบตัิตามระเบยีบว่าด้วยการ 
ใช้รถราชการ 
12. ท ารายงานการใช้รถยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นราย
เดือน 
13. จัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินค่าทางด่วนและ
ด าเนินการท าเรื่องเบิกจ่ายเงินชดเชย 
14. ด าเนินการจัดซื้อคูปองผา่นทางพิเศษ  และจัดท า
ทะเบียนคุมการใช้และการเบิกจ่ายเงินชดเชย 
15. จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินเพือ่เสนอกรมบญัชีกลาง  
พร้อมกับการปรับแผนรายเดือน 
 

2 10 4 ดูแลอาคารและทรัพย์สิน 
 
สล. 

หน่วย
งาน 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านอาคารสถานท่ี ดังนี ้
1. การดูแลอาคารสถานท่ีและทรพัย์สิน ตลอดจนวาง 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
2. จัดท าทะเบยีนคุมค่าสาธารณูปโภค 
3. จัดท ารายงานการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน 
4. ควบคุมการใช้ห้องประชุม 
5. ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
6. จัดท าทะเบียนที่ราชพัสด ุ
7. ควบคุมก ากับดูแลการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค 
8. ควบคุมก ากับดูแลจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 11 4 รับเงินรายได้แผ่นดิน   
เงินงบประมาณ และ 
เงินนอกงบประมาณ 
 
 
สล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราย / 
หน่วย
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน ดังนี้ 
1. รับช าระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ตามกฎหมายและรับเงิน
รายได้อื่น ๆ 
2. น าเงินรายได้ทุกประเภท ส่งกระทรวงการคลัง  แยกเป็น
เงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง 
3. บันทึกรายการบัญชี (รับ-น าส่งเงิน) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
4. จัดท าหนังสือท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
กรณีขอถอนเงินรายได้ เพื่อจ่ายคนืค่าธรรมเนียม 
กรณีขอเปดิบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารพาณิชย์ 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านธนาคาร 
5. ทุกสิ้นวันส่งมอบเงินค่าธรรมเนยีมคงเหลือประจ าวัน ให้
กรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงิน ตรวจนับและเก็บรักษา
เงินไว้ในตู้นิรภยัห้องมั่นคง 
6. รับ-จ่ายเงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณให้แก่ข้าราชการ ลูกจา้ง พนักงานราชการ และ
บุคคลภายนอก 
7. บันทึกรายการทางการเงินในทะเบียนคุมเงินทดรอง 
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินในงบประมาณ และเงิน 
นอกงบประมาณ 
8. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าท่ีการเงินต้องตรวจนับยอดเงินคงเหลือให้
ตรงกับทะเบียนคมุเงินทดรอง และส่งมอบเอกสารใบส าคัญคู่
จ่ายและจ านวนเงินคงเหลือให้ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบยีนคุมเงิน
ทดรองตรวจสอบความถูกต้อง 
9. ส่งมอบเงินทดรองคงเหลือให้คณะกรรมการตรวจนับ 
และเก็บรักษาเงินตรวจนับและเกบ็รักษาไว้ในตู้นริภัยห้อง
มั่นคง 
10. จดัท าบัตรเครดิตราชการและขอเปิดวงเงินช่ัวคราวให้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ท่ีแจง้ความประสงค์ขอใช้ 
11. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ-จ่ายเงินใน
ทะเบียนคุมทุกประเภทกับเอกสารหลักฐานใบส าคัญคูจ่่าย 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 12 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และ   
เงินนอกงบประมาณ 
 
สล. 

หน่วย
งาน 

เป็นการด าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ใบส าคัญของ 
เงินงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท  ยกเว้นหมวดเงินเดือน   
ค่าจ้างประจ า  เงินบ านาญ  และเงินบ าเหน็จ  ก่อนการจัดท า
ฎีกา วางฎีกาเบิกจ่ายกรมบญัชีกลาง 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบส าคัญเงินนอก 
งบประมาณทุกประเภท 
3. จัดท าหนังสือตกลงกระทรวงการคลัง  กรณีนอกเหนือ 
จากระเบยีบ 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าการเบิกจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงิน 
นอกงบประมาณ 
5. จัดท าข้อมลูหลักผู้ขาย ส าหรับการจ่ายตรง 
6. ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย เพื่อแนบกับ 
ใบส าคัญ 
7. จัดท ารายละเอียดการขอเบิกจา่ยเงินและด าเนินการเบิก  
จ่ายเงินในงบประมาณ/นอกงบประมาณ และขอเบิกจา่ยเงิน 
งบกลาง ในระบบ GFMIS 
8. ค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  และออกใบรับรองการหักภาษี  
ณ ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 
9. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกและเบิกเงินในระบบการเบิก
จ่ายเงินคืนบ าเหนจ็บ านาญ ของข้าราชการบ านาญ และ
ลูกจ้างที่รับบ าเหน็จรายเดือน 
10. จดัเตรียมข้อมลูเพื่อบันทึกและเบิกเงินในระบบการ
เบิกจ่าย  เงินเดือน การบรรจแุต่งตั้ง เลื่อนขั้น โยกย้ายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ 
11. ค านวณการหักเงิน  กบข.  และ  กสจ. เงินประกนัสังคม
และภาษเีงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  พร้อมท ารายละเอียดส่ง
กรมสรรพากรประจ าป ี

2 13 4 จัดท าบัญช ี
 
สล. 

ระบบ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านบญัชี ดังนี ้
1. ตรวจสอบการบันทึกบญัชีรับ–จ่าย–ทั่วไปในระบบ GFMIS 
2. วิเคราะห์งบการเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ  
รายเดือน/รายปี  
3. จัดท ารายงานทางการเงินเป็นรายเดือน รายป ี
4. ค านวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ 
5. บันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ  ได้แก่  กองทุนสวัสดิการ 
กรอ. 
6. จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่าย-ชดใช้เงินทดรองราชการ 
7. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยมืราชการ และเร่งรดัการ
ช าระหนี้คืน 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 14 4 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 
ศส. 

ครั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ ดังนี ้
1. ติดตั้ง/ตรวจสอบ แกไ้ขปัญหาระบบอุปกรณ์ Hardware 
2. ติดตั้ง/ทดสอบ/แกไ้ขปัญหาระบบงาน (Application  
 Software)  
3. ติดตั้ง/ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
4. ติดตั้ง / ตรวจสอบแก้ไขปญัหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
 (Operation System) 
5. ติดตั้ง/ตรวจสอบแกไ้ขปัญหาโปรแกรมระบบจดัการ  
ฐานข้อมูล  (RDBMS) 
6. ก ากับดูแลการใช้งานในระบบตา่ง ๆ 
7. ตรวจสอบแก้ไขข้อมลู 
 

2 15 4 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
กฎระเบียบต่าง ๆ 
 
กม. 

ฉบับ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ดังน้ี 
1. ร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการ ปรับปรุงกฎหมาย    
 กฎ  ระเบียบ 
2. พิจารณาข้อเสนอการขอปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  
 ค าสั่ง 
3. ศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดท ารา่งกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งฯ  และเอกสาร    
 ประกอบ 
5. กรณีเป็นร่างพระราชบญัญัติ รา่งกฎกระทรวง จัดท า 
 หนังสือ  ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อกระทรวงอุตสาหกรรม  
 และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6. จัดเตรียมเอกสารตลอดจนบคุคลเพื่อเข้าช้ีแจงร่าง 
 กฎหมายทุกช้ันของการพิจารณา 
7. ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

2 16 4 แก้ต่างคดีกรณีกรมฯ ถูกฟ้องคดี
แพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 
 
กม. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงในค าฟอ้งเพื่อเตรียมต่อสู้คดี 
2. การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและบคุคล 
ตลอดจนร่างค าให้การต่อสู้คด ี
3. การจดัท าหนังสือขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคด ีและจดัส่ง 
 เอกสารหลักฐาน ตลอดจนการให้ปากค าต่อพนักงานอัยการ 
4. การประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเป็นพยาน 
ในคดีในช้ันพนักงานอัยการหรือในช้ันศาล 
5. การเตรียมคดีในช้ันอุทธรณห์รอืช้ันฎีกาในคดีปกครอง/ 
จัดท าค าให้การ/แก้ค าฟ้องแพ้คด ีในศาลช้ันต้น  โดยประสานกับ
พนักงานอัยการ 
6. การด าเนินการในช้ันบังคับคดปีกครอง/จัดท าค าให้การ/  
 แก้ค าฟ้องคดี  ถึงที่สุดให้กรมช าระหนี้ตามค าพิพากษา      
7. กรณจีัดท าหนังสือถึงศาลปกครอง 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 17 4 ด าเนินคดีกรณีกรมฯ ฟ้องคดีแพ่ง 
และคดีอาญา 
 
กม. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านการด าเนินคดี ดังนี ้
1. พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  และรวบรวมพยาน 
 หลักฐาน 
2. จัดท าหนังสือขอให้พนักงานอัยการด าเนินการว่าต่างคด ี
 ให้กรม 
3. ประสานงานกับเจา้หนา้ที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน
ในคดีในช้ันพนักงานอัยการหรือในช้ันศาล 
4. เตรียมคดีในช้ันอุทธรณ์หรือช้ันฎีกาในกรณีแพ้คดี  
โดยประสานกบัพนักงานอัยการ 
5. ด าเนินการในช้ันบังคับคดีกรณคีดีถึงที่สุดให้กรมชนะคด ี 
โดยตดิตามบังคับคดีให้จ าเลยช าระหนี้ตามค าพิพากษา 
 

2 18 4 การด าเนินการด้านนโยบายและ
แผน 
 
กย. 
 

 

เรื่อง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผน ดังนี ้
1. ประสาน/จัดท าแผนงาน/โครงการของกรมให้สอดคล้อง 
กับนโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
2. ศึกษาแนวคิดการจัดท าแผนกลยุทธ์และเอกสารแผน 
แม่บทกระทรวง แผนปฏิบัติการกระทรวง และเอกสารอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์กรม 
3. ประสานการจัดท าเปา้หมาย วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
4. ร่วมประชุมระดมความคดิเห็นในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
5. วิเคราะห์ความเห็นในการจดัท า SWOT และแผนกลยุทธ ์
โดยจดัท าเป็นประเด็นหัวข้อท่ีส าคญั 
5. วิเคราะห์ความเห็นในการจดัท า SWOT และแผนกลยุทธ ์
โดยจดัท าเป็นประเด็นหัวข้อท่ีส าคญั 
6. จัดประชุมผูบ้ริหารระดับสูงของกรมเพื่อระดมความ 
คิดเห็นในการวเิคราะห์องค์กร และจัดท าแผนกลยุทธ์ใน
ภาพรวม  และจัดประชุมทุกหน่วยงานภายในกรมเพื่อ
รับทราบเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 19 4 การพัฒนาระบบบริหาร 
 
กย. 

เรื่อง 
/ ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมลูเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ 
บริหารจดัการ และระบบโครงสร้างของกรม 
2. น าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของกรม 
เกี่ยวกับการปรบัเปลีย่น พัฒนาระบบงาน  ระบบบริหาร 
จัดการ  และระบบโครงสร้างของกรม เพื่อให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมที่เกี่ยว 
ข้องกับระบบงาน ระบบบรหิารจดัการ  และระบบโครงสร้าง 
4.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ค าปรกึษาหน่วยงานสามารถ 
ด าเนินการไดต้ามระบบงาน ระบบบริหารจดัการ และ 
โครงสร้างขององค์กรที่ก าหนดไว ้
5. ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบรหิารราชการในกรม 
6.  ประสานและด าเนินการเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการ 
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในกรม  
กระทรวง 
7. จัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าป ี
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 20 4 การติดตามและประเมินผล 
 
กย. 

เรื่อง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านการติดตามและประเมิน ดังนี้ 
1. ศึกษานโยบาย/แผนการด าเนินการในภาพรวมของ กรอ. 
อก./รายละเอยีดแผนงานโครงการของ กรอ. 
2. จัดท าแผนและด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการในภาพรวมของ กรอ. 
3. ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อติดตาม/ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ พร้อมท้ังรวบรวม ข้อมลู  
วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารในภาพรวม
ของ กรอ./รายสปัดาห/์รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี/หรือ
ตามที่มอบหมาย 
4. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข และจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานน าเสนอผู้บริหาร 
5. ประสาน สล.เพื่อจดัท ารายงานการด าเนินงานของรัฐ 
ต่อสาธารณะรายป ี
6. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 
7. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร ์
เสนอผู้บริหารระดับสูง อก./หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
8. ติดตามเร่งรัดตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินภาครัฐ  
9. ติดตามเร่งรัดด าเนินงานโครงการเพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
10. ประสานกับ กตร.อก.เพื่อจัดท ารายงานในภาพรวม อก. 
11. ข้อมลูความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ของ กรอ.ในระบบ 
ติดตามประเมินผลของ อก.ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

2 21 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบภายใน 
 
ตสน. 

เรื่อง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังน้ี 
1. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
2. การตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทาง 
การเงิน (Reporting) 
3. การตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  
4. การตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการที่มีความเสี่ยง  
5. การตรวจสอบบญัชีเงินกองทุนสวัสดิการกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
6. งานบริการให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยรับตรวจ 
7. การตรวจสอบงานท่ีได้รับมอบหมาย  
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 22 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ศบพ. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. การวางแผนอตัราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง จัดท าระบบ
สารสนเทศ อัตราก าลัง 
2. ด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
การเลื่อนระดับ ต าแหน่ง โอน ย้าย ลาออก และขอบรรจุกลบั
เข้ารับราชการ 
3. ด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติราชการและเลื่อน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บัญชีถือจ่าย ระบบจ่ายตรง  
ค่ารักษาพยาบาล และการด าเนินการ เรื่องบ าเหน็จบ านาญ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และการคดัเลือกข้าราชการดเีด่น
ประจ าป ี
5. การจดัท าแผนงานงบประมาณ 
6. การจดัท าหนังสือรับรองเงินเดอืนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ 
7. การจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หนา้ที่ของรัฐ บัตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตาม พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายว่าด้วยการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2546 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 23 4 งานวินัย 
 
ศบพ. 

ราย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับงานท่ีเกี่ยวข้องด้านวนิัย ดังนี ้
1. ตรวจสอบและการด าเนินการทางวินัย 
    (1) พิจารณาและเสนอความเห็นในข้อกฎหมาย   ระเบียบ
ปฏิบัติการด าเนินการทางวินัย 
     (2) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับส านวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง 
     (3) สรุปรายละเอียดการสอบสวนข้อเท็จจริงน าเสนอ 
อ.ก.พ. กรม พิจารณา  
     (4) จัดท ารายงานการด าเนินการทางวินัย ค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยและทางละเมิด 
2. เป็นคณะกรรมการและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย 
     (1) ประชุมคณะกรรมการก าหนดประเด็นการสอบสวน 
     (2) ด าเนินการสอบสวน และรวบรวมข้อมลู  
พยานหลักฐาน 
     (3) สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน 
3. ด าเนินการจัดท ารายงานสินทรพัย์และหนีส้ินให้ ปปช. 
4. ตรวจสอบและจัดท าค าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศกรม 
5. ให้ค าปรึกษาหน่วยงานในการจดัท าค าสั่งตามที่ร้องขอ 
6. ด าเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม   
ดูงาน ปฏิบัติการวจิัย ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
7. ขออนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการเป็นอาจารย์บรรยาย 
พิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเป็นท่ีปรึกษาในงานของ 
กรรมาธิการคณะต่างๆ 
8. ด าเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ 
รับนักศึกษาฝึกงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
9. จัดท างานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมายเกี่ยวกับงานวินัย 
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รหัส 
กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ลักษณะกิจกรรม 

2 24 4 
 
 
 

งานกระบวนการส ารวจความ 
พึงพอใจผู้รับบริการ ณ 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ 
(Single Window)  
 
สล. 
 

เรื่อง/
ราย 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดท าจัดท าแผนการส ารวจ 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในการให้บริการของศูนย์บริการ
สารพันทันใจ 
2. ด าเนินการตามแผนฯ 
3. สรปุผลพร้อมข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

2 25 4 ประสานและอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
สารพันทันใจ (Single Window)  
 
 
สล. 

เรื่อง/ 
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. ประสานและอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติจดทะเบยีนเครื่องจักร 
2.การรับค าขอต่างๆ ท่ีให้บริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ 
(Single Window) 
3.จัดท าคูม่ือและทบทวนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์บริการสารพันทันใจ 
4.บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เนต็ 
 

2 26 4 
 

ประสานการท างานร่วมกับ
หน่วยงานรับผดิชอบเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านมวลชน และ 
การบริหารข้อขัดแย้ง 
 
สล.-มวลชนสัมพันธ ์
กอน.ขอเพิ่ม ส่งเสรมิ
ภาคอุตสาหกรรมให้เปดิเผยข้อมูล
สู่สาธารณะ 

เรื่อง/ 
ครั้ง 

เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
1. เป็นการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อน าไปสูค่วาม
ร่วมมือในการระงับข้อพิพาทระหว่างชุมชน โรงงาน และ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาด้านมวลชน 
2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเ้ปดิเผยข้อมูลสู่สาธารณะใน
รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) การ
เจรจาไกลเกลี่ย หรือการจดัการความขัดแย้ง (กอน.) 
 
(นับผลงานจากจ านวน เรื่อง/ครั้ง ที่ได้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


