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ปี 2563

งบประมาณท่ีได้รับ การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ. จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 586.9049 557.2513 567.2066 -19.6983 -3.36

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                   -                   -                -              -            

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 322.8229 294.7840 299.0302 -23.7927 -7.37

1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

125.5946 118.4855 122.9473 -2.6473 -2.11

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

152.9439 133.0900 108.9832 -43.9607 -28.74

3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

44.2844 43.2086 67.0997 22.8153 100.00

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 25.3949 23.9459 23.5873 -1.8076 -7.12

1) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ

ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

12.6274 12.6167 11.5084 -1.1190 -8.86

2) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 12.7675 11.3292 12.0789 -0.6886 -5.39

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 238.6871 238.5214 244.5891 5.9020 2.47

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน -                   -                   -                -              -            

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ -                   -                   -                -              -            

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง -                   -                   -                -              -            

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย -                   -                   -                -              -            

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

3. งบประมาณภาพรวม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี 2562 - 2563
ปี 2562 เพ่ิม / ลด

กระทรวงอุตสาหกรรม



4. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
การตรวจก ากับและสั่งการ 

1. แผนการตรวจก ากับและติดตามโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตาม พรบ.โรงงานฯ , พรบ.วัตถุอันตรายฯ และ พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักรฯ เป้าหมายจ านวน 8,000 ราย   
ผลด าเนินการ  1.1 โรงงานและสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการตรวจก ากับรวม 8,598 
ราย คิดเป็น  ร้อยละ 107.48 ประกอบด้วย 
        - ตรวจก ากับดูแลโรงงาน 6,153 ราย 
        - ตรวจก ากับดูแลวัตถุอันตราย 821 ราย 
        - ตรวจสอบเครื่องจักรและติดตามเครื่องจักร 1,624 ราย 
   1.2 โรงงานที่ได้รับการร้องเรียนจากสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม จ านวน 177 ราย 
และได้รับการจัดการตามก าหนดเวลา 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.31 

บริการอนุญาต 
2. แผนการบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร เป้าหมายจ านวน 
35,000 โรงงาน/ราย  
ผลการด าเนินการ  ให้บริการอนุญาตโรงงาน วัตถุอันตราย (ข้ึนทะเบียนอนุญาต ผลิตมีไว้ในครอบครอง 
น าเข้า ส่งออก ต่ออายุ ต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าและส่งออก) และอนุญาตจดทะเบียนเครื่องจักร ขึ้นทะเบียน
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จ านวน 54,193 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 154.84  
 

โครงการส าคัญของ กรอ. ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ข้อสั่งการ 
1. โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน  
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติให้ อก. จัดท าและส่งผลการศึกษาให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย “น าไปประกอบการพิจารณาก าหนด/ประกาศผังเมือง เพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านผัง
เมืองท่ีมีต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรม” 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดท าแผนการใช้ที่ดินอุตสาหกรรม  จัดท าแผนการใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  
Industrial Zoning เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจน
รองรับการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 สิ่งท่ี กรอ.ด าเนินการ ผลักดันข้อก าหนดที่ยืดหยุ่นในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
ให้สอดคล้องเป็นในทิศทางเดียวกันโดยก าหนดเป็นลักษณะ Negative List คือ ก าหนดโรงงานที่ห้ามตั้งในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ เช่น ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามตั้งโรงงานที่ต้องจัดท า
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายจากการประกอบกิจการ 



 ปัญหาและอุปสรรค ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องผลักดันข้อก าหนดให้ยืดหยุ่นเพ่ิมเติม ท าให้ไม่
สามารถขยายโรงงานได้ เช่น สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกร (สีเขียว) และที่ดิน
ชุมชน (สีชมพู) ท าให้ไม่สามารถขยายโรงงานได้ เป็นต้น 

 
สรุปจ านวนพื้นจากการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมฯ 2557-2561 

ปีงบประมาณ  พื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่ได้ 

ปี 2557 สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง นครปฐม อยุธยา  6 พ้ืนที่/จังหวัด 

 นครราชสีมา ขอนแก่น กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สุพรรณบุรี สระบุรี  

8 พื้นที่/จังหวัด 

ปี 2558 มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตาก ตราด  5 พ้ืนที่/จังหวัด 

 ระนอง ปทุมธานี ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก 

ก าแพงเพชร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุบลราชธานี ชุมพร  

สุราษฎร์ธานี กระบี่ อุดรธานี 

ได้ผลการศึกษา

เบื้องต้น 

(ไม่ได้พ้ืนที่) 

ปี 2559 น าพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ของปี 2558 มาด าเนินการศึกษา ในเชิง

ลึก 

 

 1. ระนอง   (ต.ก าพวน ต.นาคา อ.สุขส าราญ) 2 พื้นที่/1จังหวัด 

 2 ปทุมธานี (ต.คลองพระอุดม ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 3. ราชบุรี   (ต.เขาชะงุ้ม ต.เตาปูน อ.โพธาราม) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 4. นครสวรรค์ (ด้านช้าง ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 5. เชียงราย (ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ/ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 6. เชียงใหม่ (ต.ทุ่งปี้ ต.บ้านกาด อ.แม่กวาง) 2 พื้นที่/1จังหวัด 

 7. พิษณุโลก (ต.ทับยายเชียง ต.พรหมพิราม ต.หนองแขม อ.พรม

พิราม) 

3 พื้นที่/1จังหวัด 

 8. ก าแพงเพชร (ต.คณฑี ต.เทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 9. ร้อยเอ็ด (ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 10. อุดรธานี (ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ/ต.เชียงพิณ ต.เชียงยืน อ.เมือง) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 



ปีงบประมาณ  พื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่ได้ 

 11. หนองคาย (ต.ค่ายบกหวาน ต.โพธิ์ชัย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง/ 

ต.สระใคร อ.สระใคร) 

2 พื้นที่/1จังหวัด 

 12. อุบลราชธานี (ต.กุดชมพู ต.ดอกจิก อ.พิบูลมังสาหาร) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 13. ชุมพร (ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ/ต.ขุนกระทิง ต.บ้านนา ต.วังไผ่  

ต.หาดพันไกร อ.เมือง) 

3 พื้นที่/1จังหวัด 

14. สุราษฎร์ธานี (ต.เคียนซา ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

 15. กระบี่ (ต.คลองท่อมใต้ ต.พรุดินนา ต.เพหลา อ.คลองท่อม) 3 พื้นที่/1จังหวัด 

ปี 2560 1. ประจวบคีรีขันธ์ (ต.บ่อนอก อ.เมือง, ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก, 

ต.บางทรายทอง อ.พางสะพานน้อย) 

3 พื้นที่/1จังหวัด 

 2. น่าน (ต.พญาแก้ว อ.เขียงกลาง, ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา, ต.น้ าปั้ว 

และกลางเวียง อ.เวียงสา) 

3 พื้นที่/1จังหวัด 

 3. แพร่ (อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น) 1 พ้ืนที่/1จังหวัด 

 

 

4. ล าปาง (ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง, ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง,               

ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ, ต.ดอนไฟและ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ, ต.นาแก้ว  

อ.เกาะคา) 

5 พื้นที่/1จังหวัด 

 5. ล าพูน (ต.ห้วยฉาบ อ.บ้านธิ, ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน, ต.ศรีบัว

บาน อ.เมืองล าพูน) 

4 พื้นที่/1จังหวัด 

 6. นครพนม (ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง, ต.นาหว้า อ.นาหว้า, ต.โนนตาล  

อ.ท่าอุเทน, ต.หนองอี อ.ปลาปาก, ต.พิมาน อ.เมือง, ต.อาจสามารถ อ.

เมืองนครพนม) 

6 พื้นที่/1จังหวัด 

ปี 2561 กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมแต่อย่างใด (โดยใช้เกณฑ์ด้าน

กายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม) 

 1. ฉะเชิงเทรา (ต.บางน้ าเปรี้ยว ต.โพรงอากาศ และ ต.ศาลาแดง      

อ.บางน้ าเปรี้ยว , ต.ท่าสะอ้าน  ต.บางปะกง ต.บางสมัคร ต.พิมพา และ 

ต.หนองจอก อ.บางปะกง , ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ , ต.แปลงยาว ต.

หนองไม้แก่น  และ ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว , ต.เมืองเก่า  

อ.พนมสารคาม , ต.คลองอุดมชลจร และ ต.วังตะเคียน อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา , ต.คู้ยายหมี และ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต) 

26 พ้ืนที่/1

จังหวัด 

 



ปีงบประมาณ  พื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่ได้ 

 2. ชลบุร ี(ต.คลองกิ่ว และ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง , ต.วัดหลวงและ  

ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม , ต.เกาะลอย อ.พานทอง , 

ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา , ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่) 

22 พ้ืนที่/1

จังหวัด 

 3. ระยอง (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา , ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ,       

ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง , ต.มาบยางพร และ ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง , 

ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง) 

10 พ้ืนที่/1

จังหวัด 

 กลุ่มที่  2 : พ้ืนที่ เขตอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ยังมี พ้ืนที่ว่างคงเหลือสามารถรองรับ

อุตสาหกรรมเพ่ิมได้ (โดยใช้เกณฑ์มีพ้ืนที่จัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมจ าแนกตามการใช้ประโยชน์

ในปัจจุบันมากกว่า 200 ไร่ขึ้นไป) 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
1) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  

2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมอัลฟาเทคโนโพลิส 

3) สวนอุตสาหกรรมบางปะกง 

จ านวนพื้นที่

ศักยภาพ 3 

พ้ืนที่ 

 จังหวัดชลบุรี  
1) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

2) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 

3) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 

4) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน 

5) เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น 

จ านวนพ้ืนที่

ศักยภาพ 5 พ้ืนที่ 

 จังหวัดระยอง  
1) นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง  

2) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

3) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 

4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  

5) นิคมอุตสาหกรรม ซีพี ระยอง  

6) เขตประกอบการอุตสาหกรรมจี.เค.แลนด์ 

7) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย(เหมราช ระยอง) 

8) สวนอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค 

จ านวนพ้ืนที่

ศักยภาพ 8 พ้ืนที่ 

ปี 2562 จังหวัดพิจิตร 
เมืองเกษตรดี พ้ืนฐานเศรษฐกิจจากการเกษตร พัฒนาสู่อุตสาหกรรม

เกษตรชีวภาพ เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่

3 พ้ืนที ่



ปีงบประมาณ  พื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่ได้ 

เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพื้นที่

ศักยภาพอยู่บริเวณอ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสากเหล็ก และอ าเภอ     

ทับคล้อ 

 จังหวัดชัยภูม ิ
เมืองแห่งความสุขตามค าขวัญของจังหวัด  สร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  การเก็บรักษาสินค้า  

ห้องเย็น สู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ รวมทั้งมีศักยภาพต่อยอดสู่

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ด้วยการเชื่อมโยงกับจังหวัด

ขอนแก่น และนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยพ้ืนที่ศักยภาพ  

อยู่บริเวณ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอบ าเหน็จนรงค์ 

3 พ้ืนที ่

 จังหวัดบุรีรัมย ์
เมืองแห่งกีฬา พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการเลี้ยงโค     การ

ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย มีอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมยางขั้นต้น

เป็นพ้ืนฐาน อนาคตต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง

เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนผลิตอาหารสัตว์เพ่ือสอดรับกับ

นโยบายของภูมิภาค  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์   มีความ

เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปานกลาง โดยพื้นที่ศักยภาพ

อยู่บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอสตึก และอ าเภอ          ล าปลาย

มาศ 

3 พ้ืนที ่

รวมพื้นที่ทั้งหมดปี 57+58+59+60+61+62 (ไม่นับรวม นราธิวาส) 166 พื้นที่ /43
จังหวัด 

 
ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย 
 2. แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ ส าหรับจังหวัดเป้าหมาย 
หมายเหตุ (1) ปี 2557 ศึกษา 14 จังหวัด/ได้ผล 14 พ้ืนที่ 
       (2) ปี 2558 ศึกษา 20 จังหวัด/ได้ผล 5 จังหวัด/5พ้ืนที่ (15 จังหวัดได้ศึกษาเบื้องต้น) 
    (3) ปี 2559 น าพื้นที่ 15 จังหวัดเดิม ของปี 2558 ศึกษาในเชิงลึกเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  
                       จ านวน 42 พ้ืนที่  
             (4) ปี 2560 ศึกษา 6 จังหวัด 22 พ้ืนที่ คือ ประจวบคีรีขันธ์(3) น่าน(3) แพร่(1) ล าปาง(5) 
ล าพูน(4)  นครพนม(6) 



    พ้ืนที่ใหม ่นครพนม นราธิวาส (นราธิวาสได้ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ไม่ด าเนินการต่อ 
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ และนครพนมศึกษาเชิงลึกต่อในปี 2560) 
      (5) ปี 2561 ศึกษา 3 จังหวัด  74 พ้ืนที่ คือ ฉะเชิงเทรา(29) ชลบุรี(27) ระยอง(18) ซึ่งพ้ืนที่
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา (เตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม ก าหนดพ้ืนที่และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่)  
    (6) ปี 2562 ศึกษา 3 จังหวัด 9 พ้ืนที่ คือ พิจิตร(3) ชัยภูมิ(3) บุรีรัมย์(3) เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดข้ึนจึงเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนดังข้างต้น 
  สามารถแบ่งแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนออกเป็น  2 แผนยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
  1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาพ้ืนที่ เตรียม
ความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพปัจจัยอุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ แรงงาน ชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
2. โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
    2.1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม   
          2.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  
 วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ความรู้เชิงลึกแก่สถานประกอบการ ในการบริหารจัดการผลิตเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออก 
                  2 .  เ พ่ือถ่ ายทอดด้ านการน า เทคโนโลยี การผลิ ตที่ สะอาด ( Cleaner 
Technology/CT) มาปฏิบัติใช้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การป้องกันมลพิษ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                  3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
                  4. เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน 
                  5. เพ่ือตรวจประเมินสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ขอเทียบระดับ/เลื่อน
ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 
 เป้าหมายรวม  2,000 ราย (กรอ. 1,500  ราย และ สปอ. 500 ราย) 
          ผลการด าเนินงาน 1. สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2,921  ราย 
                  2. โรงงานมีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ 
จ านวน 13,053,376.68 บาท ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ จ านวน 36,467,023.59 บาทต่อปี ทรัพยากรที่ประหยัด
ได้ เช่น ไฟฟ้า 1,202,759.64 kWh/ปี ลดการใช้น้ าได้ 37,040.39 ลบ.ม. ต่อปี และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ได้ 768,654.33 กิโลกรัม Co2eq ต่อปี 



 3. โรงงานสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 31 
โรงงาน ได้น าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นระบบในทิศทางเดียวกันลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลด CO2 ได้ 20,800 ตัน/ปี ลดต้นทุนการผลิตได ้118,189,048 ล้านบาท/ปี 
 
สรุปจ านวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562)  

Level 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 Total 

1 316 1,172 4,407 5,637 4,328 2,926 594 699 558 20,637 

2 227 705 1,733 764 986 1,292 704 1,271 1,153 8,835 

3 507 603 882 659 730 1,056 909 958 1,071 7,375 

4 - 30 20 1 42 53 139 93 115 493 

5 - - - 5 8 17 6 12 24 72 

Total 1,050 2,510 7,042 7,066 6,094 5,344 2,352 3,033 2,921 37,412 

           
 2.1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม 
 วัตถุประสงค์  1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประกอบการที่
ปลอดภัยในด้านความปลอดภัยสารเคมี และอัคคีภัย 
     2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในด้านความปลอดภัยสารเคมีและ
อัคคีภัย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี 
และอัคคีภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กนอ./ กรอ./ สอจ.) 
    4. พัฒนาระบบสารสนเทศความปลอดภัยสารเคมี และอัคคีภัยในภาคอุตสาหกรรม   
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล และส่งเสริมความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผลการด าเนินงาน มีระบบงานสารสนเทศในการตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัยและ
สารเคมีผ่านระบบ Application บน Smart Phone และ Web base 1 ระบบ และจัดท า Infographic 
จ านวน 4 เรื่อง และสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง 
 



 
 2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
  วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม 
รวมถึงการเข้าถึงบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ของภาครัฐได้ 
                 2. เพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความปลอดภัยโรงงานรวมถึงการ
รายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประกอบการที่
ปลอดภัยในด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้หม้อน้ า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม  
                 4. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการใช้งานหม้อ
น้ า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   
                5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการใช้
หม้อน้ า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม  
 ผลการด าเนินงาน โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้หม้อน้ าได้รับการตรวจวัดด้าน
ความปลอดภัย การใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการใช้งานหม้อน้ า และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม ส าหรับผู้ประกอบการจ านวน 800 คน 

  2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะการท างาน 
                วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศ และรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
                         2. เพ่ือพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์
และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
                ผลการด าเนินงาน มีคู่มือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม และคู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต และก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม  
         2.2.1 โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย 
        วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัตถุอันตราย ของผู้ประกอบการ



ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยน าคู่มือการจัดเก็บ
สารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าเป็นแบบส ารวจที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการเข้า
ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย 
               2. เพ่ือเข้าตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานที่
จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
              3. เพ่ือจัดระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยแบ่งเป็นระดับสูงกว่าเกณฑ์ และ
ระดับอยู่ในเกณฑ ์
                        4. น าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุปจ านวน
สถานที่จัดเก็บในแต่ละระดับ 
                        5. จัดท าคู่มือการตรวจสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย จัดอบรมการจัดเก็บวัตถุ
อันตราย การอบรมการท ารายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรเฉพาะฯ และจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  เรื่องการจ าแนกประเภท ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมแีละวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
                     6. ให้ค าแนะน าสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายระดับอยู่ในเกณฑ์ เพ่ือยกระดับของ
สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายให้สูงขึ้น 
          ผลการด าเนินงาน  มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่องการ
จ าแนกประเภทตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2550 

 2.3 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
         2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
                 วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม  
                          2. เพ่ือฝึกทักษะผู้ดูแลระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการส ารวจ ตรวจวัดและค้นหามาตรการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็น 

                          3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท า
ความเย็น 

 

 ผลการด าเนินงาน    ยกระดับการใช้งานระบบท าความเย็นเพ่ือการประหยัดพลังงาน ส่งเสริม
ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะในการส ารวจ ตรวจวัดและค้นหา
มาตรการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็นแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบท า
ความเย็นจะมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกท่ีดีต่อการประหยัดพลังงานในโรงงานของตนเองมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาให้เกิดการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถประหยัดพลังานในระบบท าความเย็น 2,648.26 toe 
ต่อโครงการหรือ 115,023,625.40 บาทต่อโครงการ 
 



3. โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SME โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SME  
    ผลการด าเนินงาน  สถานประกอบการ SME มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น สามารถน ารายงานผลการ
ปรับปรุงเครื่องจักร หรือเปลี่ยนใหม่ ไปประกอบการของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพ่ือสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้รับค าแนะน าในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน จากเป้าหมาย 2,000 เครื่อง ด าเนินการแล้ว 2,131 เครื่อง จากโรงงาน 
107 โรงงาน 
 
4. โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
(CSR Beginner and CSR-DIW) 
      วัตถุประสงค์  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ท าให้มีการพ่ึงพากันในสังคม (Social symbiosis) 
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่เป็นไปอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาด
เล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้า และสนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพ่ือพัฒนา
สู่นโยบาย SME 4.0 ของรัฐบาลต่อไป 
              ผลการด าเนินงาน  1. มีโรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-Beginner ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จ านวน 310 โรงงาน จากโรงงานเข้าร่วม 385 โรงงาน 
                              2. มีโรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 43 
โรงงาน จากโรงงานเข้าร่วม 46 โรงงาน 
                              3. มีฐานข้อมูล CSR-DIW ที่ เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได ้
ตารางสรุปจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ตั้งแต่ปี 2551 – 2562 

ล าดับ 
ที่ 

รางวัลและ
เกียรติบัตร 

จ านวนโรงงานผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

1. 

CSR-DIW 

for 

Beginner 

Award 

- - - - 403 722 - - - 65 - 310 1,500 

2. 
CSR-DIW 

Award 
28 80 96 117 112 120 112 130 58 62 41 43 999 



3. 

CSR-DIW 

Continuous 

Award 

- - - 139 181 257 272 340 290 310 -  1,789 

4. 

CSR-DIW 

Network 

Award 

- - - 

12 กลุ่ม 

(30 

โรงงาน) 

7 กลุ่ม 

( 1 7 

โรงงาน) 

- - - - - -  

1 9 

กลุ่ม* 

( 4 7 

โรงงาน 

5. 

CSR-DIW in 

Supply 

Chain 

Award 

- - - 11 15 - - - - - -  26* 

6. 

CSR-DIW 

Advance 

Award 

Level 4 

- - - - - 53 - - - - -  53 

7. 

CSR-DIW 

Advance 

Award 

Level 5 

- - - - - 7 - - - - -  7 

8. 

CSR-DIW 

Project 

Award 

- - - - - - - 6 - - -  6 

9. 

Pre CSR-

DIW 

(ได้รับเฉพาะ

เกียรติบัตร) 

- - - - - - - - 120 - -  120 

รวม 28 80 96 297 728 1,159 384 476 468 437 41 353 4,547 

หมายเหตุ : * จ านวนรวมของแต่ละปี ซึ่งอาจมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมซ้ าได้ 

 

 4.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) 
  วัตถุประสงค์  วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันของโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 
จังหวัด และยกระดับ พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 
Efficiency: RE) และกระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และ
พัฒนาโรงงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรายโรงงานตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 
  ผลการด าเนินงาน  โรงงานในพ้ืนที่เป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ECO ตามตัวชี้วัดในระดับท่ี 2 และ 3  จ านวน 205 โรงงาน  



 4.3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 
ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 
               วัตถุประสงค์  วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันของโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 
จังหวัด และยกระดับ พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 
Efficiency: RE) และกระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และ
พัฒนาโรงงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรายโรงงานตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 
               ผลการด าเนินงาน  โรงงานในพ้ืนที่เป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ECO ตามตัวชี้วัดในระดับท่ี 2 และ 3  จ านวน 105 โรงงาน 

 4.4 โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด  
      วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่  และแผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือน าไปสู่
เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                       2. เพ่ือวิเคราะห์  และก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                       3. เพ่ือผลักดันให้เกิดแนวทางการบูรณาการเพ่ือจัดท าโมเดลธุรกิจ (Business 
Model) ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามลักษณะเด่นของแต่ละพ้ืนที่ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ทั้งแผนระยะสั้น 
กลาง ยาว 
       
  ผลการด าเนินงาน  1. มีทิศทางและแนวทางการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่าง
มีเอกภาพ   
                       2. เห็นประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินโครงการ โมเดลธุรกิจ 
                       3. แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในปี 2569 

 4.5  โครงการทวนสอบตามตัวชี้ วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (1-5) การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวช้ีวัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวช้ีวัด 15 จังหวัด  (โครงการต่อเนื่อง)  
       วัตถุประสงค์  ให้มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
       ผลการด าเนินงาน  ปี 2561 ผ่านระดับท่ี 1 จ านวน 14 จังหวัด ผ่าน ระดับท่ี 2 จ านวน 1 จังหวัด 
                          ปี 2562 ผ่านระดับ 4 จ านวน 1 จังหวัด ผ่าน ระดับ 2 จ านวน 14 จังหวัด 
 



 4.6 โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
      วัตถุประสงค์  1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที ่เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                        2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และยกระดับกระบวนการท างานของเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 15 จังหวัดเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                        3. จัดตั้งคณะท างานเครือข่ายไตรภาคี และจัดรูปแบบการท างานของเครือข่ายให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                        4. สร้างกระบวนการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
พ้ืนที่ 15 จังหวัด 
      ผลการด าเนินงาน  - มีฐานข้อมูลผู้ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
            - มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
            - มีกิจกรรมที่ประชาขนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
            - เครือข่ายมีความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานมากข้ึน 
          - ประชาชนมีความรู้เรื่องการพัฒนาเมืองฯ มากขึ้น 
 
5. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
  วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่  
ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 
     2. เพ่ือพัฒนาการให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 
     3. เพ่ือเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่มีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม  
     4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินด้านจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ผลการด าเนินงาน  จากโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 โรงงาน ประกอบด้วย รายใหม่ 51 
โรงงาน รายเดิม 34 โรงงาน ได้รับการตรวจประเมินเพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ส าหรับโรงงานรายเดิมและรายใหม่ 
และผ่านหลักเกณฑ์เพ่ือรับรางวัล รวม 86 โรงงาน ดังนี้ 
    - Gold Plus จ านวน 1 โรง เหรียญทอง จ านวน 34 โรง 
     - เหรียญเงิน จ านวน 13 โรง เหรียญทองแดง จ านวน 9 โรง 
    - ชมเชย จ านวน 5 รางวัล ใบประกาศ จ านวน 24 โรง 
 
 
 



 5.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
  วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบให้รองรับงานด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีจ านวน
มากขึ้น  
          2. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
          3. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจติดตามและก ากับดูแลด้านกากอุตสาหกรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอตุสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
          4. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขออนุญาตและการรายงานต่าง ๆ ของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน 
  ผลการด าเนินงาน ระบบที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง เจ้าหน้าที่สามารถอนุญาต ตรวจสอบ
และก ากับดูแลด้านกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ       
โดยได้พัฒนาระบบการใช้งานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ด าเนินการปรับปรุงระบบการรับค าขอ (สก.10/สก.12) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของผู้บ าบัดและก าจัดและ จนท.กกอ. พัฒนาระบบการพิจารณาให้การรับรอง (สก.
11/สก.13) พัฒนาระบบติดตามและเผยแพร่ผลการพิจารณาให้การรับรอง  (สก.11/สก.13) และระบบการ 
ส่งรายงานสมดุลมวลสาร (สก.14) และปรับปรุงระบบ E-manifest 
 

 5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 
       วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก าจัด 
      2. เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการ

กากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs 

    3. เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   ผลการด าเนินงาน โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงงาน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4 โรงงาน กลุ่มฯ การท่องเที่ยวสุขภาพ 2 โรงงาน กลุ่มฯ 

การแพทย์ 1 โรงงาน กลุ่มฯแปรรูปอาหาร 21 โรง กลุ่มฯ ดิจิทัล 1 โรงงาน กลุ่มฯยานยนต์ 9 โรงงาน กลุ่มฯ

โลจิสติกส์ 2 โรงงาน กลุ่มฯหุ่นยนต์และแขนกล 3 โรงงาน กลุ่มฯอิเล็กทรอนิกส์ 7 โรงงาน  สามารถลดการ   

เกิดกากอุตสาหกรรม หรือมีการน ากากไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการฝังกลบ ปลดปล่อยคาร์บอนต่ า 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา           
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

............................................... 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การพัฒนาระบบการอนุมัติ อนุญาตทุกกระบวนงาน (พ.ร.บ. โรงงาน/วัตถุอันตราย/เครื่องจักร) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยระบบดิจิทัล 
 2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรับรองและประเมินตนเอง
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ก่อนเริ่มการประกอบกิจการ   
 3. การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด การบูรณาการเพ่ือขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเท่าทันสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับนโยบายสู่ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 แนวทางในการแก้ไข 
 1. พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการตามแนวทาง Ease of doing 
business อาทเิช่น การพัฒนางานรองรับ National Single Window (NSW) , online monitoring , GPS 
 2. ให้ความรู้ ความเข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อนการประกอบกิจการ รวมทั้งจัดท า
มาตรการและมาตรฐานส่งเสริมผู้ประกอบการน าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3. จัดท ามาตรการสนับสนุนการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว มาตรการ
สร้างแรงจูงใจ รวมทั้งบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ (จังหวัด ภูมิภาค) และสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ (จัดสรร บุคลากร จัดการ
ความรู้ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล) พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
รองรับการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

 



 
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เงินกัน

เหล่ือมปี

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  ณ กย 61

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน 532.1219 513.1081 176.3294 76.0406 303.0471 213.3338 435.2404 329.6502 532.1219 513.1081    17.5755     530.6836  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 443.8672 429.2508 144.7215 74.2895 251.4855 179.0400 359.0438 283.6428 443.8672 429.2508    13.6060     442.8569  

 แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 13.0699 10.3549 4.5745 0.0000 7.8420 0.0000 11.1095 3.4745 13.0699 10.3549      2.6607      13.0156    

     โครงการท่ี 1 : โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจ 13.0699 10.3549 4.5745 0.0000 7.8420 0.0000 11.1095 3.4745 13.0699 10.3549       2.6607       13.0156     

     ขนาดกลางและขนาดย่อม

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต 67.4198 63.8813 29.3024 4.2052 43.1779 18.4022 59.1541 33.4171 67.4198 63.8813      2.9622      66.8435    

 บริการ การค้า และการลงทุน

     โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับ 3.4005 3.3948 1.1902 0.0000 1.1902 1.4864 2.8905 2.3274 3.4005 3.3948        -            3.3948       

     การลงทุน

     โครงการท่ี 2 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี 64.0193 60.4865 28.1122 4.2052 41.9877 16.9159 56.2636 31.0898 64.0193 60.4865       2.9622       63.4487     

     ศักยภาพในการแข่งขัน

 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

234.6827 236.0361 63.2955 58.1616 126.5910 117.3866 180.6401 174.6974 234.6827 236.0361    -            236.0361  

 ประเทศ

     ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพและ 234.6827 236.0361 63.2955 58.1616 126.5910 117.3866 180.6401 174.6974 234.6827 236.0361     -            236.0361   

     มูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 128.6948 118.9785 47.5491 11.9227 73.8746 43.2512 108.1401 72.0538 128.6948 118.9785    7.9832      126.9617  

     ผลผลิตท่ี 1 : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม

128.6948 118.9785 47.5491 11.9227 73.8746 43.2512 108.1401 72.0538 128.6948 118.9785     7.9832       126.9617   

( เม.ย.- มิ.ย.61)  ( ก.ค.-กย.61) รวมท้ังส้ิน

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกระดับผลผลิต / โครงการ

 แผนงาน /  ผลผลิต/ โครงการ
   ตัวช้ีวัด / กิจกรรม

รวม
ไตรมาส 1 (สะสม) ไตรมาส 2 (สะสม) ไตรมาส 3 (สะสม) ไตรมาส 4 (สะสม)

( ต.ค.- ธ.ค.60)  ( ม.ค.- มี.ค.61) 



เงินกัน

เหล่ือมปี

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  ณ กย 61

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน 532.1219 513.1081 176.3294 76.0406 303.0471 213.3338 435.2404 329.6502 532.1219 513.1081    17.5755     530.6836  

( เม.ย.- มิ.ย.61)  ( ก.ค.-กย.61) รวมท้ังส้ิน
 แผนงาน /  ผลผลิต/ โครงการ

   ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
รวม

ไตรมาส 1 (สะสม) ไตรมาส 2 (สะสม) ไตรมาส 3 (สะสม) ไตรมาส 4 (สะสม)

( ต.ค.- ธ.ค.60)  ( ม.ค.- มี.ค.61) 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 88.2547 83.8573 31.6079 1.7511 51.5616 34.2937 76.1966 46.0074 88.2547 83.8573      3.9694      87.8267    

กับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 45.7059 43.2532 16.2305 0.0000 28.3581 17.2017 39.5511 24.7327 45.7059 43.2532      2.3109      45.5641    

     โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 41.0324 39.4518 14.3612 0.0000 24.6194 15.4617 34.8776 22.9050 41.0324 39.4518       1.4409       40.8928     

     โครงการท่ี 2 : โครงการบริหารจัดการมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤต 4.6735 3.8014 1.8693 0.0000 3.7387 1.7400 4.6735 1.8276 4.6735 3.8014        0.8700       4.6714       

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ี 7.1112 7.0758 2.5600 0.0000 4.1245 3.9675 5.9023 3.9675 7.1112 7.0758       -           7.0758      

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

     โครงการท่ี 1 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อน้ าในภาคอุตสาหกรรม 7.1112 7.0758 2.5600 0.0000 4.1245 3.9675 5.9023 3.9675 7.1112 7.0758        -            7.0758       

แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4.1415 4.1377 1.8637 0.0000 3.3132 2.1171 4.1415 2.1481 4.1415 4.1377       -           4.1377      

     โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4.1415 4.1377 1.8637 0.0000 3.3132 2.1171 4.1415 2.1481 4.1415 4.1377        -            4.1377       

แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ 31.2961 29.3905 10.9537 1.7511 15.7658 11.0074 26.6017 15.1591 31.2961 29.3905      1.6585      31.0490    

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

     โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 31.2961 29.3905 10.9537 1.7511 15.7658 11.0074 26.6017 15.1591 31.2961 29.3905       1.6585       31.0490     

หมายเหตุ สถานะการใช้จ่ายเงินกันเหล่ือมปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 17.5755 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 100



 
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เงินกัน

เหล่ือมปี

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  ณ กย 62

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน 586.9049 557.2513 185.5405 71.3145 308.6701 217.4228 469.1224 337.3744 586.9049 557.2513   24.7394   

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 521.0148 494.5677 165.3115 71.2033 271.6513 198.2145 413.3229 308.0485 521.0148    494.5677    22.3948

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต 117.3601 99.7536 38.8948 0.8418 53.5830 22.6517 90.5504 38.6433 117.3601 99.7536     17.1733   

 บริการ การค้า และการลงทุน

     โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ 114.1581 96.5522 37.7741 0.8418 51.6618 21.2094 87.8287 37.1215 114.1581 96.5522      17.1733    

     ในการแข่งขัน

     โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 3.2020 3.2014 1.1207 -            1.9212 1.4423 2.7217 1.5218 3.2020 3.2014        -           

 แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล

12.6274 12.6167 4.4196 -           7.5765 3.2972 10.7334 6.5879 12.6274 12.6167     -          

     โครงการท่ี 1 : โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาด 12.6274 12.6167 4.4196 -            7.5765 3.2972 10.7334 6.5879 12.6274 12.6167      -           

     ขนาดกลางและขนาดย่อม

 แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 26.7456 25.1905 6.2044 -           6.8459 4.1426 18.3441 7.1827 26.7456 25.1905     1.5472     

     โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแล แบบดิจิทัล บนฐาน 26.7456 25.1905 6.2044 -            6.8459 4.1426 18.3441 7.1827 26.7456 25.1905      1.5472      

     ข้อมูลหน่ึงเดียว

 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 238.6871 238.5214 64.6794 57.6427 127.8588 115.9746 187.4715 176.3592 238.6871 238.5214   -          

     ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม 238.6871 238.5214 64.6794 57.6427 127.8588 115.9746 187.4715 176.3592 238.6871 238.5214    -           

     ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 125.5946 118.4855 51.1133 12.7188 75.7871 52.1484 106.2235 79.2754 125.5946 118.4855   3.6744     

     ผลผลิตท่ี 1 : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 125.5946 118.4855 51.1133 12.7188 75.7871 52.1484 106.2235 79.2754 125.5946 118.4855    3.6744      

( เม.ย.- มิ.ย.62)  ( ก.ค.-กย.62)

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกระดับผลผลิต / โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 แผนงาน /  ผลผลิต/ โครงการ
   ตัวช้ีวัด / กิจกรรม

รวมท้ังส้ิน
ไตรมาส 1 (สะสม) ไตรมาส 2 (สะสม) ไตรมาส 3 (สะสม) ไตรมาส 4 (สะสม)

( ต.ค.- ธ.ค.61)  ( ม.ค.- มี.ค.62) 



เงินกัน

เหล่ือมปี

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  ณ กย 62

( เม.ย.- มิ.ย.62)  ( ก.ค.-กย.62) แผนงาน /  ผลผลิต/ โครงการ
   ตัวช้ีวัด / กิจกรรม

รวมท้ังส้ิน
ไตรมาส 1 (สะสม) ไตรมาส 2 (สะสม) ไตรมาส 3 (สะสม) ไตรมาส 4 (สะสม)

( ต.ค.- ธ.ค.61)  ( ม.ค.- มี.ค.62) 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

65.8901 62.6836 20.2290 0.1112 37.0188 19.2083 55.7995 29.3259 65.8901 62.6836     2.3446     

แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 65.8901 62.6836 20.2290 0.1112 37.0188 19.2083 55.7995 29.3259 65.8901 62.6836     2.3446     

     โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับ 37.5296 36.6344 13.1024 0.1112 22.4768 9.8156 31.8513 17.0418 37.5296 36.6344      0.1536      

     ส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

     โครงการท่ี 2 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 28.3605 26.0493 7.1266 -            14.5420 9.3927 23.9482 12.2841 28.3605 26.0493      2.1910      

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2562



7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมหลัก ภายใต้วงเงินงบประมาณ 108,983,200 บาท ดังนี้ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแลแบบดิจิทัล วงเงินงบประมาณ 36,012,900 บาท          
(งบลงทุน) ประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ 

  1. ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 12,000,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window ให้สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7) ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบบุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตราย 
ระบบ ผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสถานที่เก็บวัตถุอันตราย ระบบแสดงผลข้อมูลพิกัด (GIS) และระบุปริมาณ
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายให้สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย : กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ที่มี
มาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอื่น 

  2. ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 
(Population Information Linkage Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 
ระบบ วงเงินงบประมาณ 10,170,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือรวบรวมรายการเอกสารที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นผู้ออก หรือรับผิดชอบทั้งหมด ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ในการให้บริการได้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงร่วมกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Population Information Linkage Center) 
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ ใหสามารถเรียกใชเอกสาร ได้
จากระบบบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐเพ่ือใหบริการผู้ประกอบการในความรับผิดชอบกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม  

  3. ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 9,242,900 บาท  เป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้ครบวงจร สามารถบริหารจัดการระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

http://haz2.diw.go.th/vk7


ติดตาม ก ากับดูแลกากอุตสาหกรรมตั้งแต่แหล่งก าเนิดเริ่มต้นจนสิ้นสุดแหล่งก าจัดขั้นสุดท้าย  รวมถึงการ
น าเข้า ส่งออกของเสียจากต่างประเทศ 
เป้าหมาย : มีแพลตฟอร์ม (Platform) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล การ
รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) 
สามารถลดปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมลงสู่สิ่งแวดล้อม 

  4. พัฒนาระบบท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 4,600,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
ท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย จากระบบหารือเคมีภัณฑ์ ระบบการแจ้งข้อมูลวัตถุอันตรายตามแบบ 
วอ./อก.๒๐ และระบบอ่ืนๆ ภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทบทวนรายชื่อสารเคมีที่ควรเฝ้า
ระวัง และวัตถุอันตรายที่ควรปรับปรุงการควบคุม โดยท าการคัดกรองและจัดกลุ่มสารเคมีตามความเป็น
อันตรายของสาร จ านวน ๓,๐๐๐ รายการ และประเมินอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ (Hazard Assessment 
Value) จ านวน ๕๐ รายการจากกลุ่มสารเคมีที่ต้องระมัดระวัง รวมทั้งคัดกรองและประมวลผล ฐานข้อมูล
ท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตราย 
เป้าหมาย : มีข้อมูลสารเคมีที่ควรเฝ้าระวังและวัตถุอันตรายที่ควรปรับปรุงการควบคุมโดยท าการคัดกรอง
และจัดล าดับความส าคัญตามความเป็นอันตรายของสาร จ านวน ๓,๐๐๐ รายการ และประเมินความเป็น
อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ จ านวน ๕๐ รายการจากกลุ่มสารเคมีท่ีต้องระมัดระวัง   
 

กิจกรรม : ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน วงเงิน
งบประมาณ 69,768,300 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) ประกอบด้วย 

  1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย 
(Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 21,173,100 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) 
ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 3 โครงการ ดังนี้ 
 1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโล
ยีชีวภาพสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนากระบวนการผลิต หรือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน
กฎหมาย และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
เป้าหมาย : จ านวนไม่น้อยกว่า 10 โรงงาน และผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 200 คน 

 1.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบ            
ท าความเย็น) วงเงินงบประมาณ 10,009,900 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถ
ก ากับดูแล ทั้งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคู่มือและหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านการเพ่ิม



ประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาแบบฟอร์มตรวจระบบท าความเย็น
ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยครอบคลุมทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ิม
องค์ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น  ได้แก่ วิศวกรผู้ตรวจ
สอบระบบท าความเย็น ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็น และเจ้าหน้าที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและผลักดันการใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งในด้านการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อมุ่งสู่
การเป็น Smart Refrigeration System  
เป้าหมาย : โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 โรงงาน และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะด้านการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็น รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน 

  1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน วงเงินงบประมาณ 4,163,200 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่
ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ส าหรับ
โรงงานที่มีการใช้การจัดเก็บสารไวไฟ รวมถึงวัสดุติดไฟได้ที่เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ ยวข้องมี
คุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน  
เป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุการประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน 
และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ วงเงินงบประมาณ 
48,595,200 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 3 โครงการ ดังนี้ 
  2.1 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุ
อันตรายระดับพื้นที่ วงเงินงบประมาณ 9,848,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายกับระบบภูมิ
สารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยที่รุนแรง  
เป้าหมาย : ฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
แผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และระบบแสดงผลข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  2.2 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (เทคโนโลยี
สะอาด/ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) วงเงินงบประมาณ 35,500,500 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้
โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วย
วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ 
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งยกระดับโรงงาน



อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดเพ่ือช่วยลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าไปปฏิบัติใช้และได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย 

  2.3 โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บ
วัตถุอันตราย วงเงินงบประมาณ 3,247,200 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือเข้าตรวจสอบและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย รวมทั้งจัดกลุ่มสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยแบ่งเป็นระดับสูง
กว่าเกณฑ์ และระดับอยู่  ในเกณฑ์ เพ่ือน ามาจัดกลุ่ม ประเมินผลรวม และวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุป
จ านวนสถานที่จัดเก็บในแต่ละประเภท และจัดอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตรายท ารายงานความปลอดภัย 
ให้แก่บุคลากรเฉพาะ และจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ให้ค าแนะน า
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายระดับอยู่ในเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เพ่ือยกระดับของสถานที่จัดเก็บวัตถุ
อันตรายให้อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 
เป้าหมาย : ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง และร้อยละ ๖๐ ของ
สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เข้าตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน วงเงินงบประมาณ 3,202,000 บาท (งบ
รายจ่ายอ่ืน) ประกอบด้วย 

 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน วงเงินงบประมาณ 
3,202,000 บาท ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 1 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน วงเงิน
งบประมาณ 3,202,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือก าหนดพื้นที่และจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ที่มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลต่อ
ภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายที่
เหมาะสมเพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายต่อไป 
เป้าหมาย : จังหวัดเป้าหมาย 3 พื้นที่ ได้แก่ นนทบุรี อ่างทอง และจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง  
ประกอบด้วย 1   กิจกรรมหลัก ภายใต้วงเงินงบประมาณ 11,508,400 บาท ดังนี้ 
กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วงเงินงบประมาณ 11,508,400 บาท (งบ
รายจ่ายอ่ืน) ประกอบด้วย 

 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วงเงิน
งบประมาณ 11,508,400 บาท ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 1 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการเร่งรัดการจัดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม วงเงินประมาณ 11,508,400 บาท เป็นการด าเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs การปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
การใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถน าไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน หรือขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ในอนาคต รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่บุคลากรของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าใจถึงวิธีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของรัฐ 
เป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 80 ราย จ านวนเครื่องจักรที่จดทะเบียนได้รับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 2,000 เครื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อด าเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
18 พื้นที่  ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก ภายใต้วงเงินงบประมาณ 29,529,600 บาท ดังนี้ 
กิจกรรม : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วงเงินงบประมาณ 29,529,600 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) 
ประกอบด้วย 

 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วงเงินงบประมาณ 
29,529,600 บาท ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 5 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 
จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) วงเงินงบประมาณ 
10,000,000 บาท เป็นการด าเนินงานส ารวจสภาพปัจจุบันของตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด และสามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการประเมินการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง รวมทั้งน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาคิดผลตอบแทนการลงทุนในด้าน



ต่างๆ เช่น ROI การลดของเสีย และการลดมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเก็บและค านวณข้อมูล เช่น 
ระบบ GIS ระบบเก็บข้อมูลแบบ handheld และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและน าฐานข้อมูลมาคิดวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ ส่ง
มอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน
วิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้น  
เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถน าไปประเมินเปรียบเทียบหรือเทียบระดับตาม
ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 

  1.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) ในพื้นที่
เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุรทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ชลบุรี 
นครปฐม และปทุมธานี) วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพื่อยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ผ่านเกณฑ์
การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ( Industrial Symbiosis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
เป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดับ 3  

  1.3 โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
18 พื้นที่ วงเงินงบประมาณ 2,074,700 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือทวนสอบการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลในการ
ตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้
จังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมายน าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมทั้ง
สร้างระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของหน่วยภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูลเพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่
เดิม และเป็นการท าระบบเพ่ือรองรับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
เป้าหมาย : ผลการทวนสอบระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย (15 จังหวัด 18 พื้นที่) พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง 

  1.4 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดท าฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 
ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพื่อ
ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 
จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 



จังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่สูงขึ้น 
สร้างพ้ืนที่ศักยภาพให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ เพ่ือเป็น flagship และ 
quick win project เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
ตัวอย่างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมและเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ
ไทย 
เป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดับ 2 

  1.5 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) วงเงินงบประมาณ 7,954,900 บาท เป็นการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ท าให้มีการพ่ึงพากันในสังคม (Social symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนา
ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างยั่งยืน เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ในตลาดการค้า และสนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้าง
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพ่ือพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้ง
สนับสนุนให้พ้ืนที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3ภายในปี 
พ.ศ. 2564 และระดับที่ 5 ภายในปี พ.ศ. 2569 
เป้าหมาย : มีคู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) และคู่มือ
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือน
ภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้น
ทางถึงปลายทางสนับสนุนการก ากับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก ภายใต้
วงเงินงบประมาณ 37,570,100 บาท ดังนี้ 
กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 37,570,100 บาท แบ่งเป็น 
งบลงทุน จ านวน 31,077,000 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 6,493,100 บาท ประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 
6,493,100 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 2 โครงการ ดังนี้ 



  1.1 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม รวมทั้งประเมินสถานการณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด F-gases และเพ่ือทดสอบระบบการตรวจวัด รายงานและทวน
สอบ (MRV) ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี ใน ๓ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและสารท าความเย็น และอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ า
เสีย 
เป้าหมาย : มีระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีส าหรับใช้ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้องแม่นย า  
  1.2 โครงการจัดท าระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับ กรอ. วงเงินงบประมาณ 3,993,100 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดการสารเคมีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรู้ในการจัดการสารเคมี 
เป้าหมาย : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสารเคมี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ราย และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ในการจัดการสารเคมี จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตาม
กฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เพิ่มศักยภาพ    ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก ภายใต้วงเงินงบประมาณ 12,078,900 
บาท ดังนี้ 
กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 12,078,900 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) 
ประกอบด้วย 

 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย วงเงิน
งบประมาณ 12,078,900 บาท ประกอบด้วยโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 2 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณ 6,039,500 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือยกระดับการให้บริการและ
การประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 



รวมทั้งพัฒนาการให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เผยแพร่ประ
สัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมาย
และหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม และพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินด้านจัดการสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้รับการตรวจประเมินและยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานและการให้บริการ จ านวนไม่น้อยกว่า 85 ทะเบียนโรงงาน 

  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย วงเงินงบประมาณ 
6,039,400 บาท เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก าจัด ส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ตามหลัก 3Rs ส่งเสริมการน ากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในรูปแบบการน าไปใช้เป็นพลังงาน 
รวมทั้งจัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการน าของเสียที่ฝังกลบมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย : โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการถ่ายทอดความรู้ ค าแนะน า และการ
ประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการกากอุตสาหกรรมเพ่ือลดการฝังกลบ จ านวน 50 โรงงาน  
 



แบบฟอร์ม ก.1

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมท้ังส้ิน 567.2066 112.6635 134.9340 158.9069 160.7022

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                       -                        -                        -                        -                        

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 299.0302 45.7103 59.7258 84.2137 109.3804
1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 122.9473 45.7103 21.5783 29.9281 25.7306

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
108.9832 -                        25.5396 38.6034 44.8402

3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
67.0997 -                        12.6079 15.6822 38.8096

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 23.5873 -                      8.2554 5.897 9.4349
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมสู่สากล
11.5084 -                        4.0279 2.8772 4.6033

2) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 12.0789 -                        4.2275 3.0198 4.8316

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 244.5891 66.9532 66.9528 68.7962 41.8869

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน -                       -                        -                        -                        -                        

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ -                       -                        -                        -                        -                        

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง -                       -                        -                        -                        -                        

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย -                       -                        -                        -                        -                        

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ



แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมท้ังส้ิน -                567.2066 -            112.6635 -            134.9340 -            158.9069 -            160.7022

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                244.5891 -            66.9532 -            66.9528 -            68.7962 -            41.8869

ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา

ประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ 

การค้า และการลงทุน

-                 244.5891 -             66.9532 -             66.9528 -             68.7962 -             41.8869

กิจกรรมท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

-                 244.5891 -             66.9532 -             66.9528 -             68.7962 -             41.8869

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

-                122.9473 -            45.7103 -            21.5783 -            29.9281 -            25.7306

ผลผลิตท่ี 1 : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

-                122.9473 -            45.7103 -            21.5783 -            29.9281 -            25.7306

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

และสถานประกอบการวัตถุอันตราย

ราย 8,000              -                 1,961          -                 2,156          -                 2,176          -                 1,707          -                 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมให้กับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ราย 400                -                 -             -                 -             -                 -             -                 400            -                 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด

ร้อยละ 98                  -                 -             -                 -             -                 -             -                 98              -                 

กิจกรรมท่ี 1 : การก ากับดูแล และถ่ายทอด

เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจ

-                 81.2442 -             30.3017 -             15.0788 -             20.9553 -             14.9084

กิจกรรมท่ี 2 : การบริการอนุญาตเก่ียวกับโรงงาน 

วัตถุอันตรายและจดทะเบียน

-                 41.7031 -             15.4086 -             6.4995 -             8.9728 -             10.8222

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

-                108.9832 -            -                -            25.5396 -            38.6034 -            44.8402

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

-                 108.9832 -             -                 -             25.5396 -             38.6034 -             44.8402

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการ

ยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ราย 2,000              -                 -             -                 -             -                 -             -                 2,000          -                 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า

KTOE 2                    -                 -             -                 -             -                 -             -                 2                -                 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพได้รับการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดท าแผนการ

ใช้ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม

จังหวัด 3                    -                 -             -                 -             -                 -             -                 3                -                 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับ

ดูแลแบบดิจิทัล

-                 36.0129 -             -                 -             -                 -             20.3608 -             15.6521

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

-                 69.7683 -             -                 -             24.4189 -             17.4421 -             27.9073

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ

การลงทุน

-                 3.2020 -             -                 -             1.1207 -             0.8005 -             1.2808

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

-                67.0997 -            -                -            12.6079 -            15.6822 -            38.8096

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมือง
ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

-                 29.5296 -             -                 -             10.3353 -             7.3825 -             11.8118

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนา

และยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัด/พ้ืนท่ี 15/18 -                 -             -                 -             -                 -             -                 15/18 -                 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -                 29.5296 -             -                 -             10.3353 -             7.3825 -             11.8118



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลด
มลพิษภาคอุตสาหกรรม

-                37.5701 -            -                -            2.2726 -            8.2997 -            26.9978

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกรายปีส าหรับประเมินผลการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคอุตสาหกรรม

ระบบ 1                    -                 -             -                 -             -                 -             -                 1                -                 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานท่ี

น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีได้รับจากการถ่ายทอด

ไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 70                  -                 -             -                 -             -                 -             -                 70              -                 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษ

ภาคอุตสาหกรรม

-                 37.5701 -             -                 -             2.2726 -             8.2997 -             26.9978

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

-                11.5084 -            -                -            4.0279 -            2.8772 -            4.6033

โครงการท่ี 1 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ -                11.5084 -            -                -            4.0279 -            2.8772 -            4.6033

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SMEs ได้รับ

รายงานวิเคราะห์การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า

เคร่ือง 2,000              -                 -             -                 -             -                 -             -                 2,000          0

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เคร่ืองจักรของสถาน

ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80                  -                 -             -                 -             -                 -             -                 80              0

กิจกรรมท่ี 1 : ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

-                 11.5084 -             -                 -             4.0279 -             2.8772 -             4.6033

แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม -                12.0789 -            -                -            4.2275 -            3.0198 -            4.8316

โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม -                12.0789 -            -                -            4.2275 -            3.0198 -            4.8316

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็น

ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
ล้านตัน/ปี 2                    -                 -             -                 -             -                 -             -                 2                -                 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่

ระบบ

ล้านตัน/ปี 25                  -                 -             -                 -             -                 -             -                 25              -                 



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กาก

อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10                  -                 -             -                 -             -                 -             -                 10              -                 

กิจกรรมท่ี 1 : การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม -                 12.0789 -             -                 -             4.2275 -             3.0198 -             4.8316

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย

2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี



แบบฟอร์ม ก.3

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ หมายเลข ค าช้ีแจง
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 62 ตามหมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 30.4560         3.0456     6.0912     6.0912     6.0912     9.1368    
1. ผูกพันสัญญา -               -          -          -          -          -         -         
ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................
(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) -               -          -          -          -          -         -         
ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................
(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต : ก ากับ ดูแล ส่งเสริม และ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

2563 - 2568 30.4560          -           3.0456      6.0912      6.0912      6.0912     9.1368     3(3) ส าหรับเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 

จ านวน 18 คัน ต้ังแต่ปี 2563 - 2568

งบด าเนินงาน  - รถโดยสาร 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ านวน  8 คัน

(1) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตันแบบดับเบ้ิลแคป 

4 ประตู (หลังคาสูง) จ านวน 10 คัน
  หมายเหตุ    1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการท่ีต้ังใหม่ในปี 2563 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังน้ี

                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2563

3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

                      (1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ท้ังส้ิน (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว

                      (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563



8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
รายการบุคลากรภาครัฐ 244,589,100 บาท
1. งบบุคลากร 243,932,800       บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 237,838,800       บาท

1.1.1 เงินเดือน 223,179,400       บาท
(1) อัตราเดิม 586 อัตรา 204,515,700         บาท

(2)  เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 12,831,600          บาท

(3) เงินประจ าต าแหน่ง 5,817,600            บาท

(4)  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 14,500                บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 14,659,400        บาท
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา 14,659,400          บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,094,000          บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 25 อัตรา 6,094,000            บาท

2. งบด าเนินงาน 656,300             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 656,300             บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 420,000               บาท

(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 225,000               บาท

(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,300                บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
122,947,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 97,835,900        บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 88,262,600        บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 85,217,000          บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 588,000               บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 142,000               บาท

(3) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 3,371,100            บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000            บาท

(5) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 23,117,900          บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,748,900            บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,007,500            บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 19,944,400          บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,719,500            บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 319,800               บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 350,000               บาท

(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,470,000            บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 584,200               บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 18,954,300          บาท

(15) วัสดุส านักงาน 2,020,900            บาท

(16) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,595,000            บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000                บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 950,000               บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 157,500               บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 800,000               บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน 3,045,600            บาท

วงเงินท้ังส้ิน 30,456,000          บาท

ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 3,045,600            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 6,091,200            บาท

ปี 2565 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 21,319,200          บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,573,300          บาท

(1) ค่าโทรศัพท์ 1,600,000            บาท

(2) ค่าประปา 731,500               บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 699,600               บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 6,542,200            บาท

ผลผลิต : ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม



2. งบลงทุน 16,097,500        บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 16,097,500        บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 16,097,500        บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210,000            บาท

(1) ปรับปรุงลิฟท์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

    กรุงเทพมหานคร 1 งาน 3,210,000            บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,378,000            บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 142 หน่วย) 2,378,000            บาท

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
50 ชุด 1,100,000            บาท

(1.2) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ต าบล
หนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เคร่ือง 540,000               บาท

(1.3) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (33 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  20 เคร่ือง 300,000               บาท

(1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 60 ชุด 228,000               บาท

(1.5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง 210,000               บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,296,000            บาท

(1) หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

    กรุงเทพมหานคร 1 งาน 2,296,000            บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8,213,500            บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 17 รายการ (รวม 22 หน่วย) 4,013,500            บาท

(1.1) เคร่ืองวัดค่าสีในน้ า พร้อมอุปกรณ์  ต าบลศิลา อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 695,500               บาท

(1.2) เคร่ืองดูดอากาศส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์  ต าบลคุ้งกระถิน 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 600,000               บาท

(1.3) เคร่ืองเขย่าสารแบบหมุนเหว่ียง  ต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เคร่ือง 500,000               บาท



(1.4) เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์  ต าบลคุ้ง
กระถิน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 ชุด 400,000               บาท

(1.5) เคร่ืองวัดก๊าซในบรรยากาศ แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์  ต าบล
หนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 250,000               บาท

(1.6) เคร่ืองทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 247,500               บาท

(1.7) เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์  ต าบลเขารูป
ช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 200,000               บาท

(1.8) เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์  ต าบลวัดเกต
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 200,000               บาท

(1.9) เคร่ืองวิเคราะห์ค่าซีโอดีในตัวอย่างน้ าแบบระบบปิด (Close 
Reflux) พร้อมอุปกรณ์  ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 150,000               บาท

(1.10) หัวเก็บตัวอย่างอากาศ ส าหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย 
(VOCs)  พร้อมอุปกรณ์ ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 3 ชุด 150,000               บาท

(1.11) เคร่ืองดูดสุญญากาศ  ต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 1 เคร่ือง 120,000               บาท

(1.12) เคร่ืองตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการน าไฟฟ้าในน้ า 
 ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เคร่ือง 120,000               บาท

(1.13) เตาให้ความร้อนแบบหลุม  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 1 เคร่ือง 95,000                บาท

(1.14) ถังเก็บไนโตรเจนเหลว  ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี 1 ถัง 85,000                บาท

(1.15) แคลมป์มิเตอร์ส าหรับวัดกราวด์ลูปของดิน พร้อมอุปกรณ์ 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 80,700                บาท

(1.16) เคร่ืองวัดความเป็น กรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์  แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 66,200                บาท

(1.17) เคร่ืองตรวจวัดความเข้มของการส่องสว่าง  ต าบลศิลา อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เคร่ือง 53,600                บาท

(2) ชุดวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนจากสารอินทรีย์โดยวิธีเจดาห์ล 
(Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ า พร้อมอุปกรณ์ ต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,900,000            บาท



(3) ชุดวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนโดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ า  
พร้อมอุปกรณ์ ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,300,000            บาท

(4) เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิ พร้อมอุปกรณ์ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 1,000,000            บาท

3. งบเงินอุดหนุน 9,013,900          บาท
3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 9,013,900          บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล 700,200               บาท

2) ค่าบ ารุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 8,313,700            บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

108,983,200 บาท
1. งบลงทุน 36,012,900        บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 36,012,900        บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 36,012,900        บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,012,900          บาท

(1) ระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการวัตถุอันตราย  แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 12,000,000          บาท

(2) ระบบเช่ือมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการ
ภาครัฐ   (Population Information Linkage Center)  แขวงทุ่งพญา
ไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,170,000          บาท

(3) ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully 
manifest)  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,242,900            บาท

(4) พัฒนาระบบท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ  แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,600,000            บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 72,970,300        บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความ
ปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 21,173,100          บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 3,202,000            บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ 48,595,200          บาท

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการ
แข่งขัน



             กับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 29,529,600 บาท
1. งบรายจ่ายอ่ืน 29,529,600        บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 29,529,600          บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 37,570,100 บาท
1. งบลงทุน 31,077,000        บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 31,077,000        บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 31,077,000        บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 981,400               บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 20 รายการ (รวม 194 หน่วย) 981,400               บาท

(1.1) เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 46 ซม. x 56 ซม. x 90 ซม. ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 68 ตัว 238,000               บาท

(1.2) ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. x 40 ซม. x 
84 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18 ตู้ 117,000               บาท

(1.3) ตู้ แบบ 4 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
 ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 12 ตู้ 108,000               บาท

(1.4) โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ซม. x 185 ซม. x 
76 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 25 ตัว 75,000                บาท

(1.5) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมตกแต่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 
450 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 80/110 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 70,000                บาท

(1.6) ชุดโซฟา แบบ 3 ชุด 5 ท่ีน่ัง พร้อมโต๊ะกลาง ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด 60,000                บาท

(1.7) ฉากก้ันหน้าโต๊ะชนิดก่ึงโปร่งแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม. x 45
 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 16 ชุด 56,000                บาท

(1.8) โต๊ะปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ซม. x 185 ซม. x 76 ซม. 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 6 ตัว 48,000                บาท

(1.9) เก้าอ้ีท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม. x 68 ซม. x 94 ซม. 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 11 ตัว 33,000                บาท

(1.10) เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 32,000                บาท

(1.11) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ต าบล
วัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 32,000                บาท

(1.12) เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 56 ซม. x 56 ซม. x 89 ซม. ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 6 ตัว 21,000                บาท



(1.13) โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. x 60 ซม. x 73 ซม. 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว 15,000                บาท

(1.14) เก้าอ้ีรับรองแขก ขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม. x 55 ซม. x 79 
ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัว 10,000                บาท

(1.15) โต๊ะทานอาหาร แบบ 4 ท่ีน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ซม. x 80
 ซม. x 70 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2
 ตัว 10,000                บาท

(1.16) เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ซม. x 54 ซม. x 87  ซม. ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ตัว 8,000                  บาท

(1.17) ช้ันหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. x 40 ซม. x 156 ซม. 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้ 8,000                  บาท

(1.18) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม. x 90 ซม. x 75 ซม. ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว 7,000                  บาท

(1.19) เก้าอ้ีท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม. x 68 ซม. x 94 ซม. 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว 7,000                  บาท

(1.20) เก้าอ้ีห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม. x 70 ซม. x 94 
ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว 7,000                  บาท

(1.21) ตู้อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม. x 45 ซม. x 90 ซม.
 ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตู้ 5,200                  บาท

(1.22) แท่นโพเดียม ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 1 ชุด 4,000                  บาท

(1.23) เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ซม. x 50 ซม. x 90 ซม. ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตัว 4,000                  บาท

(1.24) โต๊ะประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. x 60 ซม. x 75
 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว 3,200                  บาท

(1.25) โต๊ะประชุมบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ซม. x 185 ซม. x 76
 ซม. ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 3,000                  บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,000,000          บาท

(1) ปรับปรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนท่ี พร้อมอุปกรณ์

    ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน 10,000,000          บาท



1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,678,400          บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย) 2,178,400            บาท

(1.1) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)  ต าบล
วัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 เคร่ือง 1,350,000            บาท

(1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 12 เคร่ือง 360,000               บาท

(1.3) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 9 เคร่ือง 333,000               บาท

(1.4) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 1 เคร่ือง 53,000                บาท

(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ต าบลวัดเกต อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 ชุด 49,400                บาท

(1.6) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 17,000                บาท
(1.7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 16,000                บาท

(2) ระบบประมวลผลข้อมูลและการแสดงผลในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
มลพิษ    โรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่

    จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ 6,500,000            บาท

(3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและตู้จัดเก็บแผงวงจร พร้อมติดต้ัง

    ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ 2,000,000            บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,740,800            บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย) 2,740,800            บาท

(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี ชนิดติดผนัง (Video Wall LED TV) ขนาด 
60 น้ิว ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 14 เคร่ือง 1,120,000            บาท

(1.2) ระบบเสียงและไมโครโฟนห้องประชุม ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 950,000               บาท



(1.3) ชุดควบคุมและไมโครโฟน ส าหรับบุคคลและชุด VDO 
conference ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 
ชุด 350,000               บาท

(1.4) ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 150,000               บาท

(1.5) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เคร่ือง 109,000               บาท

(1.6) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 40,000                บาท

(1.7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว 
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 21,800                บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6,676,400            บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,876,400            บาท

(1.1) เคร่ืองเก็บตัวอย่างฝุ่นในปล่องระบาย ตามวิธีการมาตรฐาน (PM
 2.5/PM 10/TSP) พร้อมอุปกรณ์ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 938,200               บาท

(1.2) เคร่ืองเก็บตัวอย่างฝุ่นในปล่องระบาย ตามวิธีการมาตรฐาน (PM
 2.5/PM 10/TSP) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 938,200               บาท

(2) เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ  
ส าหรับใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 2,400,000            บาท

(3) เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ
ส าหรับใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,400,000            บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 6,493,100          บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 6,493,100            บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 11,508,400 บาท
1. งบรายจ่ายอ่ืน 11,508,400        บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 11,508,400          บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 12,078,900 บาท
1. งบรายจ่ายอ่ืน 12,078,900        บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 12,078,900          บาท



แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมท้ังส้ิน 586.9049            586.9049            24.7394             557.2513            94.95                 17.5755             17.5755             
งบบุคลากร 238.1921             238.1921             -                     237.8681             99.86                  -                     -                     
งบด าเนินงาน 96.9947               103.0108             2.8720                 96.4471               93.63                  3.7659                 3.7659                 
งบลงทุน 89.8357               89.9675               16.1872               73.7696               82.00                  9.2070                 9.2070                 
งบเงินอุดหนุน 8.9580                 7.9803                 -                     7.9802                 100.00                 -                     -                     
งบรายจ่ายอ่ืน 152.9244             147.7542             5.6802                141.1863             95.55                  4.6025                 4.6025                 

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ

 (3) รายการท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 

 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 (6) เงินท่ีขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

 (7) เงินกันท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2561
วงเงิน

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 

ณ 30 ก.ย. 62
ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รวมท้ังส้ิน 153.2886 147.3245 159.3146 135.3536      132.5803

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 84.4787      

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 11.5084      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 11.5084      

กิจกรรม : ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 11.5084      

งบรายจ่ายอ่ืน 11.5084      

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 11.5084      

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 11.5084      

1. ท่ีปรึกษาไทย         4.6000 วัตถุประสงค์

(1.1) บุคลากร         4.4800 1. เพ่ือให้ความรู้ และให้ค าแนะน าในรายละเอียด

ผู้จัดการโครงการ วศม.  1 15 ปี 6 80,000          0.4800 เชิงลึกท่ีเก่ียวกับการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือ

ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ศศม.  2 10  ปี 4 70,000          0.5600 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้าน

ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ วศม.  12 10  ปี 5 52,000          3.1200 พลังงาน หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม หรือมี

ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล  2 5 ปี 4 40,000          0.3200 การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม

(1.2) บุคลากรสนับสนุน         0.1200 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่

ผู้ประสานงานโครงการ  1 2 ปี 8 15,000          0.1200 สถานประกอบการ SMEs

(1.3) ค่าใช้จ่ายท่ีท่ีปรึกษาด าเนินการ 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม

(1.3.1) กิจกรรมปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่         6.9084 อุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปล่ียน

(1.3.1.1) จัดประชุมเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกันไม่น้อยกว่า 600 คน จ านวน 4 คร้ัง ดังน้ี         0.5416 เคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

- ค่าสถานท่ีจัดประชุมและตกแต่งสถานท่ี 4 คร้ัง 10,000          0.0400 
ผลิต และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

รวมเงินระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

รวมเงินระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง

- ค่าอาหารว่าง (ม้ือละ 50 บาทx 2 ม้ือ x 600 คน) 1,200 คน/ม้ือ 50          0.0600 3. เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ

- ค่าอาหารกลางวัน (500 บาทx 600 คน) 600 คน 500          0.3000 ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

- ค่าเอกสาร (600 ชุด x 70 บาท) 600 ชุด 70          0.0420 ตามนโยบายของรัฐบาล

- ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน 8 คน x วันละ 240 บาท  x 2 วัน/คร้ัง) 16 คน/วัน 240          0.0038 4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม

- ค่าท่ีพัก (750 บาท X 9 คน x 1 คืน x 4 คร้ัง) 36 คน/คืน/คร้ัง 750          0.0270 อุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปล่ียน

- ค่าเดินทาง ค่ารวมค่าน้ ามัน (2,500 บาท x 4 คร้ัง x 2 วัน x 2 คัน) 16 คัน/วัน/คร้ัง 2500 0.0400         เคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลด

- ค่าวิทยากร (1,200 บาท X 6 ชม. x 4 คร้ัง) 24 ชม/คร้ัง 1,200          0.0288 ต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม

(1.3.1.2) การเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ         0.9000 หรือมีการใช้พลังงานทดแทน รวมท้ังส่งเสริมให้

 - ค่าจ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่โครงการ (3,000 ชุด) 3,000 ชุด 100          0.3000 มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

 - ค่าไปรษณีย์จัดส่งเอกสารเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ (3,000 ชุด) 3,000 ชุด 100          0.3000 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าเอกสารรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (3,000 ชุด) 3,000 ชุด 100          0.3000 1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และค าแนะน าใน

(1.3.1.3) จัดฝึกอบรมเชิงลึกเร่ืองการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน ดังน้ี         0.5826 รายละเอียดเชิงลึกท่ีเก่ียวกับการปรับเปล่ียน

- ค่าสถานท่ีจัดประชุม (10,000 บาท x 3 วัน x 2 คร้ัง) 6 วัน/คร้ัง 10,000 0.0600         เคร่ืองจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลด

- ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ  (ม้ือละ 50 บาท x 6 ม้ือ x 100 คน x 2 คร้ัง) 1200 คน/ม้ือ/คร้ัง 50          0.0600 ต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม

- ค่าอาหารกลางวัน (500 บาทx 100 คนx 3 วัน x 2 คร้ัง) 600 คน/วัน/คร้ัง 500          0.3000 หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้

- ค่าจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 70 บาท  x 3 คร้ัง) 300 ชุด/คร้ัง 70 0.0210         นวัตกรรมให้ดีข้ึน

- ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน 10 คน x วันละ 240 บาท  x 2 คร้ัง x 3 วัน) 60 คน/วัน/คร้ัง 240          0.0144 2. สถานประกอบการมีศักยภาพทางการแข่งขันท่ีดี

- ค่าท่ีพัก (750 บาท X13 คน/คืน X 2 คืน x 2 คร้ัง) 52 คน/คืน/คร้ัง 750          0.0390 ข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่

- ค่าเดินทาง ค่ารวมค่าน้ ามัน (2,500 บาท/วัน x 2 คร้ัง x 3 วัน x 3 คัน) 18 คัน/คร้ัง/วัน 2,500          0.0450 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ

- ค่าวิทยากร (1,200 บาท X 6 ชม. X 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน) 36 ชม./คร้ัง/วัน 1,200          0.0432 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

(1.3.1.4) การตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ ดังน้ี (100 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน)         3.2850 4. ช่วยให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

- ค่าเอกสารประกอบการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน า (100 ชุด x 3 คร้ัง x 70 บาท) 300 ชุด/คร้ัง 70          0.0210 ในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ตามนโยบายของ

- ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน 12 คนx วันละ 240 บาท x100 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน) 3,600 คน/คร้ัง/วัน 240          0.8640 รัฐบาล

- ค่าเดินทาง ค่ารวมค่าน้ ามัน (2,500 บาท/วัน x 2 คัน x100 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน) 600 คัน/คร้ัง/วัน 2,500          1.5000 5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม

- ค่าท่ีพัก (750 บาท X 12 คน x 100 คร้ัง) 1,200 750          0.9000 อุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปล่ียน

(1.3.2) การติดตามการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ท่ัวประเทศ ดังน้ี (40 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน)         0.9932 เคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลด



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

รวมเงินระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง

- ค่าเอกสารประกอบการติดตามการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ (40 ชุด x 70 บาท) 40 ชุด 70          0.0028 ต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม

- ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน 12 คนx วันละ 240 บาท x40 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน) 960 คน/คร้ัง/วัน 240          0.2304 มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

- ค่าเดินทาง ค่ารวมค่าน้ ามัน (2,500 บาท/วัน x 2 คัน x40 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน) 160 คัน/คร้ัง/วัน 2500          0.4000

- ค่าท่ีพัก (750 บาท X 12 คน/คืน x40 คร้ัง) 480 คน/คืน/คร้ัง 750          0.3600

(1.3.3) การจัดท ารายงานการปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมหรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ให้ผู้ประกอบการ         0.4000

- ค่าจัดท ารายงานฯ ส าหรับผู้ประกอบการ 200 ฉบับ      1,000          0.2000

- ค่าจัดท ารายงานฯ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นฯ 200 ฉบับ      1,000          0.2000

(1.3.4) เผยแพร่ผลการด าเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน จ านวน 1 คร้ัง  ดังน้ี         0.1640

- ค่าสถานท่ีจัดประชุม 1 คร้ัง 10,000          0.0100

- ค่าพิธีกรด าเนินรายการ 1 คน 20,000          0.0200

- ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (100 บาทx 200 คน ) 200 100          0.0200

- ค่าอาหารกลางวัน (500 บาทx 200 คน) 200 500          0.1000

- ค่าจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 200 ชุด)  200 70          0.0140

(1.3.5) ค่าจัดท ารายงาน         0.0370

รายงานฉบับท่ี 1 (10 เล่ม x 700 บาท) 10 700          0.0070

รายงานฉบับท่ี 2 (10 เล่ม x 800 บาท) 10 800          0.0080

รายงานฉบับท่ี 3 (10 เล่ม x 1,000 บาท) 10 1,000          0.0100

รายงานฉบับท่ี 4 และบทสรุป (10 เล่ม x 1,200 บาท) 10 1,200          0.0120

1.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.0050        

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 72.9703   

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 72.9703   

กิจกรรม : ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 69.7683   

งบรายจ่ายอ่ืน 21.1731   

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 21.1731   

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 7.0000    

1. ท่ีปรึกษาไทย 4.1699       วัตถุประสงค์

(1.1) บุคลากรหลัก 3.9299       (1) เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา(หัวหน้า/ผู้จัดการ) วศม./วทบ.  1 15 6 95,900        0.5754        ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงานอุตสาหกรรม

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา(ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) วศม./วทบ.  2 5 7 54,700        0.7658        ท่ีสามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนา

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา(ผชช.ด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมชีวภาพ) วศม./วทบ.  2 5 7 54,700        0.7658        กระบวนการผลิต หรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา(ผชช.ด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรม) วศม./วทบ.  1 5 7 54,700        0.3829        (2) เพ่ือพัฒนาให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา(นักวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์  6 3 8 30,000        1.4400        หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการด าเนินกิจกรรม

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.2400       เก่ียวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลง

 - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน (ผู้ประสานงาน) สนับสนุน  2 3 8 15,000        0.2400        ทางพันธุกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 2.8301       ความปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว

 (1.3.1) ค่าจัดท าแนวทางและแผนการด าเนินงานฯ โครงการ 0.0300       ท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมาย และ

กิจกรรมท่ี 1 การให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 0.7918       สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 (1.3.2) ค่าจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษาฯ 0.0250       

 (1.3.3) ค่าจัดประชุมหรือการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพฯ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ 0.0717       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน x 1 วัน) 7 คน-ชม. 1,200          0.0084        

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม 4 คน 300            0.0012        

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
(ใส่เคร่ืองหมายÖ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา 

(คน)

ประสบ
การณ์
(ปี)

ระยะ
เวลา

(เดือน)
 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
(ใส่เคร่ืองหมายÖ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา 

(คน)

ประสบ
การณ์
(ปี)

ระยะ
เวลา

(เดือน)
 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

   - ค่าอาหาร (50คนx 1 วัน) 50 คน 500            0.0250        ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50คนx 1 วัน x 2 ชุด/วัน) 100 คน-ชุด 50              0.0050        (1) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน  x 1 คัน/วัน) 1 คัน 2,500          0.0025        ปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

   - ค่าเอกสาร (50 คน x 1 วัน x 1 ชุด/วัน) 50 คน-ชุด 70              0.0035        ไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิม

   - ค่าคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ 0.0220        มูลค่าของผลิตภัณฑ์

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0041        (2) ยกระดับความปลอดภัยอุตสาหกรรมชีวภาพ

 (1.3.4) ค่าลงพ้ืนท่ีส ารวจและให้ค าปรึกษาโรงงานฯ จ านวน 5 โรงงาน 1 คร้ัง/โรงงาน 0.0640       ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

   - ค่าเช่ารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน (2วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน x 1คัน/วัน) 10 คัน 2,500          0.0250        (3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร

   - ค่าเช่าท่ีพัก (1คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 คืน 1,200          0.0240        จัดการด้านความปลอดภัยส าหรับการด าเนิน

   - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        กิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลง

   - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        ทางพันธุกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน

   - ค่าเอกสารส ารวจโรงงาน 5 โรงงาน 70              0.0004        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.5) ค่าจัดท าร่างรายงานแนวทางการพัฒนาฯ 5 โรงงาน 50,000        0.2500       

 (1.3.6) ค่าจัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/โรงงาน (5 โรงงาน) 0.1812       

   - ค่าเช่ารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน (2วัน/โรงงาน/คร้ัง x 3 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน x 1คัน/วัน) 30 คัน 2,500          0.0750        

   - ค่าเช่าท่ีพัก (1คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน/คร้ัง x 3 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 60 คืน 1,200          0.0720        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 3 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 60 วัน 240            0.0144        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 3 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 60 วัน 240            0.0144        

   - ค่าเอกสาร 5 โรงงาน 70              0.0004        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.7) ค่าทบทวนและปรับปรุงร่างรายงานฯ เพ่ือจัดท ารายงานฯ 5 โรงงาน 40,000        0.2000       

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานฯ 1.1359       

 (1.3.8) ค่าจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 0.0250       

 (1.3.9) ค่าจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ 0.1064       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน x 1 วัน) 7 คน-ชม. 1,200          0.0084        

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม 5 คน 300            0.0015        



แบบ ก.10

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
(ใส่เคร่ืองหมายÖ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา 

(คน)

ประสบ
การณ์
(ปี)

ระยะ
เวลา

(เดือน)
 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

   - ค่าอาหาร (100คนx 1 วัน) 100 คน 500            0.0500        

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100คนx 1 วัน x 2 ชุด/วัน) 200 คน-ชุด 50              0.0100        

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน  x 1 คัน/วัน) 1 คัน 2,500          0.0025        

   - ค่าเอกสาร (100 คน x 1 วัน x 1 ชุด/วัน) 100 คน-ชุด 70              0.0070        

   - ค่าคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ 0.0220        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.10) ค่าจัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน 0.0844       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน x 1 วัน) 7 คน-ชม. 1,200          0.0084        

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม 5 คน 300            0.0015        

   - ค่าอาหาร (100 คนx 1 วัน) 100 คน 500            0.0500        

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100คนx 1 วัน x 2 ชุด/วัน) 200 คน-ชุด 50              0.0100        

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน  x 1 คัน/วัน) 1 คัน 2,500          0.0025        

   - ค่าเอกสาร (100 คน x 1 วัน x 1 ชุด/วัน) 100 คน-ชุด 70              0.0070        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.11) ค่าส ารวจข้อมูลโรงงานฯ จ านวน 5 โรงงาน 1 คร้ัง/โรงงาน 0.0640       

   - ค่าเช่ารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน (2วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน x 1คัน/วัน) 10 คัน 2,500          0.0250        

   - ค่าเช่าท่ีพัก (1คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 คืน 1,200          0.0240        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        

   - ค่าเอกสารส ารวจโรงงาน 5 โรงงาน 70              0.0004        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.12) ค่าจัดท าแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 5 โรงงาน 50,000        0.2500       

 (1.3.13) ค่าจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางฯ และการให้ค าปรึกษาฯ จ านวน 5 โรงงาน 2 คร้ัง/โรงงาน 0.1226       

   - ค่าเช่ารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน (2วัน/โรงงาน/คร้ัง x 2 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน x 1คัน/วัน) 20 คัน 2,500          0.0500        

   - ค่าเช่าท่ีพัก (1คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน/คร้ัง x 2 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 40 คืน 1,200          0.0480        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 2 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 40 วัน 240            0.0096        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 2 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 40 วัน 240            0.0096        

   - ค่าเอกสาร 5 โรงงาน 70              0.0004        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.14) ค่าติดตามการด าเนินงานฯ จ านวน 5 โรงงาน 1 คร้ัง/โรงงาน 0.0640       

   - ค่าเช่ารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน (2วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน x 1คัน/วัน) 10 คัน 2,500          0.0250        



แบบ ก.10

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
(ใส่เคร่ืองหมายÖ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา 

(คน)

ประสบ
การณ์
(ปี)

ระยะ
เวลา

(เดือน)
 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

   - ค่าเช่าท่ีพัก (1คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 คืน 1,200          0.0240        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        

   - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ (2 คน/วัน x 2 วัน/โรงงาน/คร้ัง x 1 คร้ัง/โรงงาน x 5 โรงงาน) 20 วัน 240            0.0048        

   - ค่าเอกสาร 5 โรงงาน 70              0.0004        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.15) ค่าจัดท ารายงานสรุปการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 5 โรงงาน 50,000        0.2500       

      (1.3.16) รวบรวมและจัดท าข้อมูลความปลอดภัยจุลินทรีย์ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม 0.1696       

   - ค่ารวบรวมและแปลข้อมูล 0.1000       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน/คร้ัง x 3คร้ัง) 21 คน-ชม. 1,200          0.0252        

        - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม (2 คน/คร้ัง x 3 คร้ัง) 6 คน-คร้ัง 300            0.0018        

   - ค่าอาหาร (10 คน/คร้ัง x 3 คร้ัง) 30 คน-คร้ัง 500            0.0150        

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (10 คน/คร้ัง x 2 ชุด/คร้ัง x 3 คร้ัง) 60 คน-ชุด 50              0.0030        

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน/คร้ัง  x 1 คัน/วัน x 3 คร้ัง) 3 คัน-คร้ัง 2,500          0.0075        

   - ค่าเอกสาร (10 คน/คร้ัง x 1 ชุด/คร้ัง x 3 คร้ัง) 30 คน-ชุด 70              0.0021        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 3 คร้ัง 5,000          0.0150        

กิจกรรมท่ี 3 การปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัย 0.6480       

 (1.3.17) ค่าจัดประชุมปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัย 5 ฉบับ (จ านวน 3 คร้ัง/ฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 คน/คร้ัง) 0.2980       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน/คร้ัง x 15 คร้ัง) 105 คน-ชม. 1,200          0.1260        

        - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม (2 คน/คร้ัง x 15 คร้ัง) 30 คน-คร้ัง 300            0.0090        

   - ค่าอาหาร (10 คน/คร้ัง x 15 คร้ัง) 150 คน-คร้ัง 500            0.0750        

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (10 คน/คร้ัง x 2 ชุด/คร้ัง x 15 คร้ัง) 300 คน-ชุด 50              0.0150        

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน/คร้ัง  x 1 คัน/วัน x 15 คร้ัง) 15 คัน 2,500          0.0375        

   - ค่าเอกสาร (10 คน/คร้ัง x 1 ชุด/คร้ัง x 15 คร้ัง) 150 คน-ชุด 70              0.0105        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 5 ฉบับ 5,000          0.0250        

 (1.3.18) ค่าจัดพิมพ์คู่มือด้านความปลอดภัย จ านวน 1,000 เล่ม 0.3500       

   - ค่าจัดพิมพ์คู่มือ 1,000 เล่ม 1000 เล่ม 350            0.3500        

 (1.3.19) ค่าจัดประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน 0.1601       

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน/ชม. x 7 ชม./วัน x 1 วัน) 14 คน-ชม. 1,200          0.0168        

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน,ด าเนินการประชุม 6 คน 300            0.0018        

   - ค่าอาหาร (200คนx 1 วัน) 200 คน 500            0.1000        

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200คนx 1 วัน x 2 ชุด/วัน) 400 คน-ชุด 50              0.0200        



แบบ ก.10

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
(ใส่เคร่ืองหมายÖ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา 

(คน)

ประสบ
การณ์
(ปี)

ระยะ
เวลา

(เดือน)
 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

   - ค่าเช่ารถตู้+ค่าน้ ามัน (1 วัน  x 1 คัน/วัน) 1 คัน 2,500          0.0025        

   - ค่าเอกสาร (200 คน x 1 วัน x 1 ชุด/วัน) 200 คน-ชุด 70              0.0140        

   - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.0050        

 (1.3.20) ค่าจัดท ารายงาน 0.0644       

   - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 1 (9 ฉบับ x 500 บาท) 9 ฉบับ 500            0.0045        

   - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 2 (9 ฉบับ x 600 บาท) 9 ฉบับ 600            0.0054        

   - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 3 (9 ฉบับ x 2,500 บาท) 9 ฉบับ 2,500          0.0225        

   - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (9 ฉบับ x 3,000 บาท) 9 ฉบับ 3,000          0.0270        

   - ค่าจัดท ารายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (10 ฉบับ x 500 บาท) 10 ฉบับ 500            0.0050        

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
(ระบบท าความเย็น) 10.0099       
1. ท่ีปรึกษาไทย 4.3234        
(1.1) บุคลากรหลัก 4.2034        วัตถุประสงค์

 - ผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม P 1 15 6 95,900 0.5754         -เพ่ือเก็บข้อมูลโรงงานท่ีมีการใช้ระบบท าความเย็นท่ีใช้

 - ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม P 1 10 6 72,500 0.4350         แอมโมเนียเป็นสาร าความเย็น เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลโรงงาน

 - ผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองกล วิศวกรรม P 2 10 7 72,500 1.0150         -เพ่ือพัฒนาคู่มือ หลักสูตร ระบบท าความเย็นฯโดยมีเน้ือหา

 - ผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรม P 1 10 7 72,500 0.5075         ครอบคลุมท้ังด้านพลังงาน ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

 - ผู้เช่ียวชาญด้านไฟฟ้า วิศวกรรม P 2 10 7 72,500 1.0150         -เพ่ือพัฒนาแบบฟอร์มตรวจระบบท าความเย็นฯให้ครอบคลุม

 - วิศวกรโครงการ วิศวกรรม P 2 7 7 46,820 0.6555         ท้ังด้านพลังงาน ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.1200        -เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบท าความเย็นฯ

 - เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ สนับสนุน P 1             8 15,000      0.1200         ได้แก่ วิศวกร ผู้ควบคุมประจ าโรงงาน และเจ้าหน้าท่ี

(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5.6865        -เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการใช้กฎหมาย

(1.3.1) ค่าจัดท าข้อสอบหลักสูตรผู้ควบคุมฯ จ านวน 3 ชุด ชุดละ 100 เล่ม 0.0210        อุตสาหกรรมให้สามารถรองรับภาระกิจเก่ียวกับ ากับดูแล

 - ค่าจัดพิมพ์ข้อสอบหลักสูตรผู้ควบคุม (3 ชุด x 100 เล่ม x 70 บาท/ชุด) 3 100 70            0.0210         ด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมด้านพลังงาน

(1.3.2) ค่าจัดอบรมผู้ควบคุมฯ 4 คร้ัง รวมไม่น้อยกว่า 280 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 70 คน) 1.0282        -เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นมุ่งสู่

 - ค่าสถานท่ี 70 คน คนละ 2 ตรม.ๆละ 170 บาท (140 ตรม. x 170 บาท x 3 วัน x 3 คร้ัง) 12 140 170 0.2856         Smart Refricgeration System

 - ค่าพาหนะวิทยากร+เจ้าหน้าท่ี (ตจว. ค่าเคร่ืองบิน ไปกลับ 4,000 บาท x 8 คน x 3 คร้ัง) 8 3 4,000        0.0960         ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าท่ีพักวิทยากร+เจ้าหน้าท่ี (ตจว.) (8 คน x 750 บาท x 2 คืน x 3 คร้ัง) 8 6 750           0.0360         -ยกระดับฐานข้อมูลโรงงานท่ีมีระบบท าความเย็นฯ

 - ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 7 ชม. X 3 วัน x 4 คร้ัง) 1 12 8,400        0.1008         -ยกระดับคู่มือและหลักสูตรระบบท าความเย็นฯให้ครอบคลุม

 - ค่าเบ้ียงเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (2 คน x 240 บาท x 3 วัน x 4 คร้ัง) 2 12 240           0.0058         ท้ังด้านพลังงาน ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

 - ค่าอาหารกลางวัน(500บาท)+อาหารว่าง(50x2) (600 บาท x 70 คน x 3 วัน x 4 คร้ัง) 70 12 600 0.5040         -ยกระดับแบบฟอร์มตรวจระบบท าความเย็นฯ ให้ครอบ

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จัดสรร ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา  จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง
รวมเงิน


จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย ประสบการณ์
(ปี)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จัดสรร ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา  จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง
รวมเงิน


จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย ประสบการณ์
(ปี)

(1.3.3) จัดประชุมคณะท างานวิชาการ 4 คร้ัง จ านวน 10 คน 0.1214        คลุมท้ังด้านพลังงาน ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

 - ค่าสถานท่ี 10 คน คนละ 2 ตรม.ๆละ 170 บาท (20 ตรม. x 170 บาท x 1 วัน x 4 คร้ัง) 4 20 170 0.0136         -ยกระดับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับระบบท าความเย็นฯ

 - ค่าอาหารกลางวัน(500บาท)+อาหารว่าง(50x2) (600 บาท x 10 คน x 1 วัน x 4 คร้ัง) 10 4 600 0.0240         ได้แก่ วิศวกร ผู้ควบคุมประจ าโรงงาน และเจ้าหน้าท่ี

 - ค่าเบ้ียประชุม (2,000 บาท x 10 คน x 4 คร้ัง) 4 10 2,000        0.0800         -ยกระดับแนวทางการส่งเสริมการใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 1 คน x 4 คร้ัง) 1 4 240           0.0010         ท้ังด้านพลังงาน ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 10 ชุด x 4 คร้ัง ) 4 10 70            0.0028         -ยกระดับแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นฯมุ่งสู่ 

(1.3.4) พัฒนาคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 คู่มือ 0.1500        Smart Refricgeration System

 - ค่าพัฒนาคู่มือวิศวกรตรวจสอบ (50,000 บาท x 1 งาน) 1             50,000      0.0500         

 - ค่าพัฒนาคู่มือผู้ควบคุมระบบท าความเย็นฯ (50,000 บาท x 1 งาน) 1             50,000      0.0500         

 - ค่าพัฒนาคู่มือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับระบบท าความเย็นฯ (50,000 บาท x 1 งาน) 1             50,000      0.0500         

(1.3.5) พัฒนาเอกสารรับรองระบบท าความเย็นฯ 0.0350        
 - ค่าศึกษาพัฒนาเอกสารรับรองระบบท าความเย็น (35,000 บาท x 1 งาน) 1             35,000      0.0350        
(1.3.6) การส ารวจเชิงวิศวกรรม 3 คร้ัง/โรง รวม 20 โรงงาน 2.3574        
กลุ่มส ารวจเชิงลึก (20 โรงงาน)

 - ค่าการส ารวจ ตรวจวัด วิเคราะห์ผลและประเมินประสิทธิภาพระบบท าความเย็น (90,000 บาทต่อ x 20 โรงงาน) 20 90,000      1.8000         

    - ด าเนินการส ารวจรายละเอียดเชิงลึกของโรงงาน

    - ด าเนินการส ารวจ ตรวจวัด

    - ด าเนินการวิเคราะห์ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ

    - ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัด ค่าสอบเปรียบอุปกรณ์ตรวจวัด 

    - ค่าวัสดุส้ินเปลือง

 - ค่าพาหนะ (รถตู้รวมค่าน้ ามัน) จ านวน 20 โรง (2,800 บาท x 20 โรง x 2 วัน x 3 คร้ัง) 3 40 2,800        0.3360         

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 3 คน x 2 วัน x 3 คร้ัง x 20 โรง) 20 18 240           0.0864         

 - ค่าท่ีพัก (750 บาท x 3 คน x 20 คืน x 3 คร้ัง) 3 60 750           0.1350         

(1.3.7) การตรวจแนะน า ก าหนดมาตรการ ประเมินศักยภาพพลังงาน 1 คร้ัง/โรง รวม 30 โรงงาน 0.5787        
กลุ่มตรวจแนะน า (30 โรงงาน)

 - ค่าเข้าให้ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 1 คร้ัง (10,000 บาทต่อโรงงาน x 30 โรงงาน x 1 คร้ัง) 1 30 10,000      0.3000         

 - ค่าพาหนะ (รถตู้รวมค่าน้ ามัน) จ านวน 30 โรง (2,800 บาท x 30 โรง x 2 วัน x 1 คร้ัง) 2 30 2,800        0.1680         

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 3 คน x 2 วัน x 1 คร้ัง x 30 โรง) 30 6 240           0.0432         

 - ค่าท่ีพัก (750 บาท x 3 คน x 30 คืน x 1 คร้ัง) 3 30 750           0.0675         



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จัดสรร ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา  จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง
รวมเงิน


จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย ประสบการณ์
(ปี)

(1.3.8) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน 0.1606        
 - ค่าสถานท่ี 150 คน คนละ 2 ตรม.ๆละ 170 บาท (300 ตรม. x 170 บาท x 1 วัน x 1 คร้ัง) 1 300 170 0.0510         

 - ค่าอาหารกลางวัน(500บาท)+อาหารว่าง(50x2) (600 บาท x 150 คน x 1 วัน x 1 คร้ัง) 150 1 600 0.0900         

 - ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 7 ชม. X 1 วัน x 1 คร้ัง) 1 7 1,200        0.0084         

 - ค่าเบ้ียงเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (3 คน x 240 บาท x 1 วัน x 1 คร้ัง) 1 3 240           0.0007         

 - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา (70 บาท x 1 คร้ัง x 150 คน) 1 150 70            0.0105         

(1.3.9) จัดท าชุดเผยแพร่องค์ความรู้ 4 ชุด 1.1800        
1.3.9.1) คู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 กลุ่ม

 - ค่าจัดพิมพ์คู่มือผู้ควบคุมระบบท าความเย็น 4 สี จ านวน 400 เล่ม (600 บาท x 400 เล่ม) 1 400 600 0.2400         

 - ค่าจัดพิมพ์คู่มือวิศวกรตรวจสอบระบบท าความเย็น 4 สี จ านวน 400 เล่ม (600 บาท x 400 เล่ม) 1 400 600 0.2400         

 - ค่าจัดพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องระบบท าความเย็น 4 สี จ านวน 100 เล่ม (700 บาท x 100 เล่ม) 1 200 600           0.1200         

1.3.9.2) ส่ือวีดีทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที จ านวน 5 ชุด (100,000 บาท x 5 ชุด) 1 5 100,000     0.5000         

1.3.9.3) ส่ือดิจิทัล (Infographic) เผยแพร่องค์ความรู้ 3 ชุด (20,000 บาท x 3 ชุด) 1 3 20,000      0.0600         

1.3.9.4) Roll-up เผยแพร่องค์ความรู้ 5 ชุด (4,000 บาท x 5 ชุด) 1 5 4,000        0.0200         

(1.3.10) ค่าจัดท ารายงาน เอกสารแสดงความคืบหน้า และบทสรุปผู้บริหาร 0.0501        
 - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 1 (7 ฉบับ พร้อม Thump Drive 1 ชุด x 500 บาท) 7 500 0.0035         

 - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 2 (7 ฉบับ พร้อม Thump Drive 1 ชุด x 800 บาท) 7 800 0.0056         

 - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 3 (7 ฉบับ พร้อม Thump Drive 1 ชุด x 1,200 บาท) 7 1,200 0.0084         

 - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (7 ฉบับ พร้อม Thump Drive 1 ชุด x 1,200 บาท) 7 1,200 0.0084         

 - ค่าจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย (10 ฉบับ พร้อม Thump Drive 5 ชุด x 800 บาท) 10 800 0.0080         

 - ค่าจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ (10 ฉบับ พร้อม Thump Drive 5 ชุด x 1,200 บาท) 10 1,200 0.0120         

 - ค่า Thump Drive (14 ชุด x 300 บาท) 14 300 0.0042         

(1.3.11) ค่าประสานงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (เบ็ดเตล็ด) 0.0042        

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน 4.1632         

1. ท่ีปรึกษาไทย 2.6539         

(1.1) บุคลากรหลัก 2.4439         วัตถุประสงค์

1.1 ผู้จัดการโครงการ วศม. P 1 15 5 72,500         0.3625          1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก

1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านอัคคีภัย วศม. P 2 8 5 65,380         0.6538          ถึงความส าคัญของการติดต้ังระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยไฟฟ้า วศม. P 2 8 5 65,380         0.6538          ท่ีปลอดภัย ส าหรับโรงงานท่ีมีการใช้ การจัดเก็บสารไวไฟ

1.4 ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยสารเคมี วศม. P 2 8 5 65,380         0.6538          รวมถึงวัสดุติดไฟได้ท่ีเป็นเช้ือเพลิงต่างๆ

1.5 วิศวกรไฟฟ้า วศบ. P 2 5 4 15,000         0.1200          2 เพ่ือตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการ

โรงงาน(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.2100         เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบและอุปกรณ์

ไฟฟ้า - เจ้าหน้าท่ีประสานงาน สนับสนุน P 1 3 7 15,000         0.1050          ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน

 - เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล สนับสนุน P 1 2 7 15,000         0.1050          3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงงาน ให้มีคุณสมบัติ

(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1.5093         พร้อมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์

(1.3.1) ค่าจัดท าหลักเกณฑ์การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโรงงาน และค่าจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมส่งหนังสือเชิญ 0.0400         ไฟฟ้า

(1.3.2) ค่าจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 100 คน 0.2154         4 เสริมสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

         - ค่าสถานท่ี (ขนาด 400 ตรม. X 170 บาท) 400 170             0.0680          ในโรงานแก่บุคคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

         - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./วัน x 1 คร้ัง x 1,200 บาท) 1 7 1,200           0.0084          

         - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (2 ม้ือ x 200 คน x 50 บาท) 400 1 50               0.0200          ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

         - ค่าอาหารกลางวัน  (500 บาท x 200 คน) 200 1 500             0.1000          1 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์

         - ค่าเอกสาร (70 บาท x 200 ชุด) 200 70               0.0140          ใช้งานได้จริงและมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ

ติดต้ังระบบ         - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 0.0050          และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปลอดภัย ส าหรับโรงงานท่ีมีการใช้

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.3) ค่าใช้จ่ายเข้าส ารวจโรงงานและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน 40 โรงงาน จ านวน 2 คร้ัง 0.6636         การจัดเก็บสารไวไฟ รวมถึงวัสดุติดไฟได้ท่ีเป็นเช้ือเพลิงต่างๆ

         - ค่าเช่ารถตู้รวมค่าน้ ามัน (1 คัน x 40 โรงงาน x 2 คร้ัง x 2,500 บาท) 80 2,500           0.2000          2 บุคลากรในโรงงานมีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภัย         - ค่าเช่าท่ีพัก (1 คน/ห้อง x 4 ห้อง/คืน x 1 คืน/โรงงาน x 40 โรงงานx 2 คร้ัง) 320 1,200           0.3840          เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าใน

โรงงาน         - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (4 คน/วัน x 1 วัน/โรงงาน x 40 โรงงาน x 2 คร้ัง) 320 240             0.0768          3 เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับระบบ

ไฟฟ้า         - ค่าเอกสารส ารวจโรงงาน 40 70               0.0028          และการป้องกันอัคคีภัย ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและ

อุบัติภัย(1.3.4) ค่าใช้จ่ายการจัดท าคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงงาน 4 สี ขนาดไม่น้อยกว่า B5 จ านวนไม่น้อยกว่า 100 เล่ม 

0.2250         ได้อย่างมีประสิทธิผล

         - ค่าจัดท าคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน 0.0500          

         - ค่าจัดพิมพ์คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ขนาด B5 100 350             0.0350          

         - ค่าจัดพิมพ์คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน ขนาด A4 400 350             0.1400          

(1.3.5) ค่าจัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบไฟฟ้าในโรงงาน แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและผู้

0.1094         

         - ค่าสถานท่ี (ขนาด 200 ตรม. X 170 บาท) 200 170             0.0340          

         - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./คร้ัง x 1 คร้ัง) 1 7 1,200           0.0084          
         - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ชุด/คน/วัน x 1 วัน x /100

 คน/วัน)
200 1 50               0.0100          

         - ค่าอาหารกลางวัน (100 คน/วัน x 1 วัน) 100 1 500             0.0500          

         -  ค่าเอกสาร (1 ชุด/คน x 100 คน) 100 70               0.0070          
(1.3.6) ค่าจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ต่ า

0.2104         

         - ค่าสถานท่ี (ขนาด 400 ตรม. X 170 บาท) 400 170             0.0680          

         - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน/ชม. x 7 ชม./คร้ัง x 1 คร้ัง) 1 7 1,200           0.0084          
         - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒ ชุด/คน/วัน x 1 วัน x /200

 คน/วัน)
400 1 50               0.0200          

         - ค่าอาหารกลางวัน (200 คน/วัน x 1 วัน) 200 1 500             0.1000          

         - ค่าเอกสาร (1 ชุด/คน x 200 คน) 200 70               0.0140          

(1.3.7) ค่าจัดท ารายงาน 0.0408         

         - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 1 (500 x 7 ชุด) 7                              500           0.0035

         - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 2 (900 บาท x 7 ฉบับ) 7                              900           0.0063

         - ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 3 (1,750 บาท x 7 ฉบับ) 7                            1,750           0.0123

         - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (2,000 บาท x 7 ฉบับ) 7                            2,000           0.0140

         - ค่าจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (500 บาท x 7 ฉบับ) 7                              500           0.0035

         - ค่า Thumb drive (300 บาท x 4 อัน) 4                              300           0.0012

(1.4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.0047         

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

งบรายจ่ายอ่ืน 48.5952        

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 48.5952        

โครงการพัฒนาการเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพ้ืนท่ี 9.8480          
1. ท่ีปรึกษาไทย 8.6142          

(1.1) บุคลากรหลัก 8.1822          วัตถุประสงค์

ผู้จัดการโครงการ ICT P 1 15 4 107,000 0.4280          1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมี

ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ ICT  2 15 4 97,500 0.7800          และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

ผู้เช่ียวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ICT  1 15 4 97,500 0.3900          อุตสาหกรรม

ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย วิศวกรรม/วิจัย  2 15 4 81,500 0.6520          2. เพ่ือประเมินระดับความเส่ียงจากสารเคมี

ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล ICT  2 15 4 97,500 0.7800          และวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนท่ี โดยการ

นักวิเคราะห์ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย วิศวกรรม/วิจัย  4 10 5 48,300 0.9660          เช่ือมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายกับ

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ICT  2 10 4 78,900 0.6312          ระบบภูมิสารสนเทศ

นักเขียนโปรแกรม ICT  4 10 5 78,900 1.5780          3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ

นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) ICT  2 5 5 51,000 0.5100          เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานส่วนกลางและ

นักคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer) ICT  2 5 5 51,000 0.5100          ท้องถ่ิน

เจ้าหน้าท่ีทดสอบระบบ ICT  3 5 5 51,000 0.7650          4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย วิศวกรรม/วิจัย  2 5 3 32,000 0.1920          สารเคมีและวัตถุอันตรายและลดความเส่ียง

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.4320          ในการเกิดอุบัติภัยท่ีรุนแรง

ผู้ประสานงานโครงการ สนับสนุน  2 5 8 15,000 0.2400          

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สนับสนุน  2 5 8 12,000 0.1920          

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3) ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด าเนินการ 0.9588          ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 (1.3.1) ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (จ านวน 5 คน/1วัน/1คร้ัง) 0.0156          1. เช่ือมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย

ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานท่ี (5,000 บาท x 1 คร้ัง) 1 คร้ัง 5,000 0.0050          ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลสถาน

ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม x 1 คน) 6 ชม 1,200 0.0072          ประกอบการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 5 คน x 2 ม้ือ) 10 คน/ม้ือ 50 0.0005          2. หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและท้องถ่ิน

ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 5 คน) 5 คน 500 0.0025          สามารถน าข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีไปใช้ในการบริหาร

ค่าเอกสารการประชุม (70 บาท x 5 ชุด x 1 คร้ัง) 5 ชุด 70 0.0004          จัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างมี

(1.3.2) ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 50 คน/1วัน/1คร้ัง) 0.0482          ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระดับความ

ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานท่ี (10,000 บาท x 1 คร้ัง) 1 คร้ัง 10,000 0.0100          เส่ียง

ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม x 1 คน) 6 ชม 1,200 0.0072          

ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ) 50 คน/ม้ือ 50 0.0025          

ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 50 คน) 50 คน 500 0.0250          

ค่าเอกสารการประชุม (70 บาท x 50 ชุด x 1 คร้ัง) 50 ชุด 70 0.0035          

(1.3.3) อบรมสัมมนา (จ านวน 300 คน/1วัน/1คร้ัง) 0.2382          

ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานท่ี (30,000 บาท x 1 คร้ัง) 1 คร้ัง 30,000 0.0300          

ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม x 1 คน) 6 ชม 1,200 0.0072          

ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 300 คน x 2 ม้ือ) 600 คน/ม้ือ 50 0.0300          

ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 300 คน)  300 คน 500 0.1500          

ค่าเอกสารการประชุม (70 บาท x 300 ชุด x 1 คร้ัง) 300 ชุด 70 0.0210          

(1.3.4) ค่าจัดท ารายงาน 0.0557          

รายงานฉบับท่ี 1 (10 ฉบับ x 500 บาท) 10 ฉบับ 500 0.0050          

รายงานฉบับท่ี 2 (10 ฉบับ x 700 บาท) 10 ฉบับ 700 0.0070          

รายงานฉบับท่ี 3 (10 ฉบับ x 800 บาท) 10 ฉบับ 800 0.0080          

รายงานฉบับสมบูรณ์ (10 ฉบับ x 1,000 บาท) 10 ฉบับ 1,000 0.0100          

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาไทย (10 ฉบับ x 300 บาท) 10 ฉบับ 300 0.0030          

คู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) (50 ฉบับ x 400 บาท) 50 ฉบับ 400 0.0200          

คู่มือการใช้งานระบบ (System Manual) (5 ฉบับ x 500 บาท) 5 ฉบับ 500 0.0025          

แผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disk : CD) ประกอบด้วยคู่มือส าหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ รวมท้ังรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน 10 แผ่น (10 แผ่น x 10 บาท) 10 แผ่น 10 0.0001          

แผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disk : CD) ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จ านวน 10 แผ่น (10 แผ่น x 10 บาท) 10 แผ่น 10 0.0001          



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.5) รวบรสมข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GPS) (500 ต าแหน่ง x ต าแหน่งละ 1,200 บาท) 500 ต าแหน่ง 1,200 0.6000          

(1.3.6) เบ็ดเตล็ด 0.0012          

(1.4) ค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการเอง 0.2750          

ค่าท่ีพัก  (750 บาท x 40 ห้อง x 1 คืน) 40 ห้อง 750 0.0300          

ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 73 คน x 2 ม้ือ) 146 คน/ม้ือ 500 0.0730          

ค่าอาหารเย็น (500 บาท x 73 คน x 1 ม้ือ) 73 คน/ม้ือ 500 0.0365          

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 73 คน x 4 ม้ือ) 292 คน/ม้ือ 50 0.0146          

ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานท่ี (15,000 บาท x 2 วัน) 2 วัน 15,000 0.0300          

ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ ามัน (13,400 บาท x 1 คัน x 2 วัน) 2 วัน 13,400 0.0268          

ค่าแท็กซ่ีไป-กลับ (400 บาท x 73 คน) 73 คน 400 0.0292          

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา  (70 บาท x 73 ชุด) 73 คน 70 0.0051          

ค่าวิทยากร 2 วัน (1,200 บาท x 12 ชม x 2 คน) 24 ชม./คน 1,200 0.0288          

เบ็ดเตล็ด 0.0010          

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 35.5000      
1. ท่ีปรึกษาไทย 13.9968     1) เพ่ือขับเคล่ือนโรงงานมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม     

(1.1) บุคลากรหลัก 12.9168     สีเขียว และมาตรฐานสากล

 - ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ 9 15 4 70,000        2.5200        2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

 - ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ 9 5 8 50,000        3.6000        ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุ

 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 8 5 2 50,000        0.8000        อันตราย รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน

 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญการจัดการมลพิษ 2 5 2 50,000        0.2000        3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถและการ

 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 1 5 2 50,000        0.1000         สร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมของพนักงาน

 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญพลังงาน 2 5 2 50,000        0.2000        4) ให้พนักงานและผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วม
 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 6 5 2 50,000        0.6000        รักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานการพัฒนา 2 5 2 50,000        0.2000        และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของพนักงาน ประชาชน
 - ค่าตอบแทนวิศวกร 7 5 6 41,200        1.7304        และชุมชนในบริเวณรอบข้าง
 - ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์ 7 5 6 41,200        1.7304        5) เพ่ือช่วยลดปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน 6 5 5 41,200        1.2360        6) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 1.0800       7) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีธุรการ/ประมวลผลข้อมูล ป.ตรี ประสบการณ์ 3 ปี 9 3 8 15,000        1.0800        ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 21.5032      

(1.3.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดระดับรายสาขา จ านวน 22 โรงงาน 2.15811      

(1.3.1.1) กิจกรรมเผยแพร่โครงการ เพ่ือเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ        0.0900 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

1.1) ค่าเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการผ่านส่ือส่ิงพิมพ์         60,000         0.0600 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับ

1.2) ค่าจัดท าเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ(500 ชุด x50 บาท) 500 ชุด              50 0.0250         การถ่ายทอดความรู้ และน าเทคโนโลยีไปปฏิบัติจริง

1.3) ค่าจัดส่งเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ(500 ชุด x10 บาท) 500 ชุด              10 0.0050        ในโรงงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหา

(1.3.1.2) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจโรงงาน 22 โรงงานๆ ละ 1 วัน โดยผู้เช่ียวชาญและทีมงาน        0.1639 ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

1) ค่าเบ้ียเล้ียง (5 คนx22 โรง x 1 วัน x 240 บาท)            110 คน-โรง-วัน             240         0.0264 พนักงานมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนและมีสภาวะแวดล้อม
2) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ และทีมงาน (ตจว.) (5 คนx22 โรงx1วันx750 บาท)            110 คน-โรง-วัน             750         0.0825 ท่ีปลอดภัยในการท างาน รวมถึงได้รับการ

3) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คันx22 โรงx 1วันx2,500 บาท)              22 คัน-โรง-วัน          2,500         0.0550 ยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

(1.3.1.3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินโรงงานและคัดเลือก CT Option        1.1528 ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย

1) ค่าตรวจวัดด้านพลังงานก่อน-หลังปรับปรุง (22 โรงงาน x30000 บาท)              22 โรง         30,000         0.6600 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้รับความรู้และความเข้าใจ

2) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพน้ า( 22 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 44 โรง-ตัวอย่าง          3,500         0.1540 เร่ืองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย

3) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ( 22 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 44 โรง-ตัวอย่าง          3,500         0.1540

4) ค่าเอกสาร Inhouse Training ( 22 โรงงานx10 ชุด x 70 บาท  ) 220 โรง-ชุด              70         0.0154

5) ค่าเบ้ียเล้ียง (5 คน x 22 วัน x 240 บาท)            110 คน-วัน             240         0.0264
6) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (5 คนx22วันx800 บาท) 110 คน-วัน             800         0.0880

7) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x22 วัน x 2,500 บาท)              22 คัน-วัน          2,500         0.0550

(1.3.1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและประเมินผลการน า CT Option ไปใช้โรงงาน       0.45452

1) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพน้ า( 22 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 44 โรง-ตัวอย่าง          3,500 0.1540        

2) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ( 22 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 44 โรง-ตัวอย่าง          3,500 0.1540        

3) ค่าเบ้ียเล้ียง (4 คน x 22 วัน x 240 บาท)              88 คน-วัน             240 0.02112      
4) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (4 คนx22วันx800 บาท) 88 คน-วัน             800 0.0704        

5) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x22 วัน x 2,500 บาท)              22 คัน-วัน          2,500 0.0550        



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.1.5) เผยแพร่ผลส าเร็จการด าเนินงาน       0.19989

1) ค่าจัดท าเอกสาร (100 ชุด x 70 บาท)            100 ชุด              70         0.0070

2) ค่าจัดท าคู่มือการป้องกันมลพิษระดับรายสาขา(1 ฉบับ x150 เล่มx 500 บาท)            150 เล่ม             500         0.0750

3) ค่าจัดท า Flash Drive คู่มือการป้องกันมลพิษระดับรายสาขา (150 ช้ินx 250 บาท)            150 ช้ิน             250         0.0375

4) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (100 คน x 600 บาท)            100 คน             600         0.0600

5) ค่าวิทยากร (1 คนx7 ช่ัวโมงx 1 วัน x 1,600 บาท)               7 ชม.-วัน-คน          1,600         0.0112

6) ค่าเบ้ียเล้ียง (6 คน x 1 วัน x 240 บาท)               6 คน-วัน             240       0.00144
7) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (7 คนx1วันx750 บาท) 7 คน-วัน             750       0.00525

8) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x1 วัน x 2,500 บาท)               1 คัน-วัน          2,500         0.0025

(1.3.1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน        0.0970

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน ( 1 ฉบับ*10 เล่ม *10คร้ัง *200บาท)            100 ฉบับ-เล่ม             200         0.0200

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (1 ฉบับ 10 เล่ม x 500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500         0.0050

3) รายงานความก้าวหน้า ( 2 ฉบับ x10 เล่มx600 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             600         0.0120

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ x 20 เล่ม x1,500 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,500         0.0600

(1.3.2)การเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าสายหลัก จ านวน 27 โรงงาน 3.62622      

(1.3.2.1) จัดฝึกอบรมการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม จ านวน 54 คน 3 วัน       0.05179

1) ค่าจัดท าเอกสาร (18 ชุด x3คร้ัง x 70 บาท)              54 ชุด-คร้ัง              70       0.00378

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (18 คนx3คร้ัง x 600 บาท)              54 คน-คร้ัง             600         0.0324

3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx1 วัน x 1,200 บาท  )               7 ชม.-วัน-คน          1,200         0.0084

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คน x1 วัน x 240 บาท)               4 คน-วัน             240       0.00096
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (5 คนx1วันx750 บาท) 5 คน-วัน             750       0.00375

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x1 วัน x 2,500 บาท)               1 คัน-วัน          2,500         0.0025



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)
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(1.3.2.2)จัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการให้พนักงานโรงงานละ 2 คน เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงไปถ่ายทอดในโรงงาน 27 โรงงานๆ ละ 1 วัน       0.05179

1) ค่าจัดท าเอกสาร (54 ชุดx1คร้ังx1วัน x 70 บาท)              54 ชุด-คร้ัง-วัน              70       0.00378

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (54 คนx1คร้ังx1วัน x 600 บาท)              54 คน-คร้ัง-วัน             600         0.0324

3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx1 คร้ังx1วัน x 1,200 บาท  )               7 ชม.-วัน-คน          1,200         0.0084

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คนx1 คร้ัง x1 วัน x 240 บาท)               4 คน-วัน             240       0.00096
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (5 คนx1 คร้ังx1วันx750 บาท) 5 คน-วัน             750       0.00375

7) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คันx1 คร้ัง x1 วัน x 2,500 บาท)               1 คัน-วัน          2,500         0.0025

(1.3.2.3) วางระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงงานร่วมกับพนักงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต 27 โรงๆ ละ 2 วัน       2.52774

1) ค่าจัดท าเอกสาร (27 โรงx5 ชุดx2วัน x 70 บาท)            270 ชุด-คร้ัง-วัน              70         0.0189

2) วิเคราะห์น้ าระบบบ าบัด(In-eff) ก่อน-หลังการปรับปรุงรวม 16 ตัวอย่าง/โรง จ านวน 27 โรง (pH BOD COD SS O&G หรือโลหะหนัก)            432 ตัวอย่าง          5,000         2.1600

3) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คนx 27โรง x2 วัน x 240 บาท)            216 คน-วัน             240       0.05184
4) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (4 คนx 27โรงx2วันx750 บาท) 216 คน-วัน             750         0.1620

5) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คันx 27โรง x2 วัน x 2,500 บาท)              54 คัน-วัน          2,500         0.1350

(1.3.2.4)  ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต และตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 27 โรงๆ ละ 3 วัน       0.55161

1) ค่าจัดท าเอกสาร (27 โรงx5 ชุดx3วัน x 70 บาท)            405 ชุด-คร้ัง-วัน              70       0.02835

2) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คนx 27โรง x3 วัน x 240 บาท)            324 คน-วัน             240       0.07776
3) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (4 คนx 27โรงx3วันx750 บาท) 324 คน-วัน             750         0.2430

4) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คันx 27โรง x3 วัน x 2,500 บาท)              81 คัน-วัน          2,500         0.2025

(1.3.2.5) จัดฝึกอบรมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 2 คร้ัง และจัดท าตราสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม          0.2617

1) ค่าจัดท าเอกสาร (100 ชุดx2คร้ัง x 70 บาท)            200 ชุด              70         0.0140

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (100 คนx2คร้ัง x 600 บาท)            200 คน             600         0.1200

3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx2 วัน x 1,200 บาท  )              14 ชม.-วัน-คน          1,200         0.0168

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (5 คน x2 วัน x 240 บาท)              10 คน-วัน             240         0.0024
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (6 คนx2วันx750 บาท) 12 คน-วัน             750         0.0090
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6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x2 วัน x 2,500 บาท)               2 คัน-วัน          2,500         0.0050

7) ค่าจัดท าตราสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม(27 ชุดx 3500 บาท)              27 ชุด          3,500         0.0945

(1.3.2.6) เผยแพร่ผลส าเร็จการด าเนินงาน และกรณีตัวอย่างเพ่ือให้โรงงานน าไปปฏิบัติใช้  1 วัน       0.08459

1) ค่าจัดท าเอกสาร (100 ชุดx1คร้ัง x 200 บาท)            100 ชุด              70       0.00700

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (100 คนx1คร้ัง x 600 บาท)            100 คน             600       0.06000

3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx1 วัน x 1,200 บาท  )               7 ชม.-วัน-คน          1,200       0.00840

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (6 คน x1 วัน x 240 บาท)               6 คน-วัน             240       0.00144
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (7 คนx1วันx750 บาท) 7 คน-วัน             750       0.00525

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x1 วัน x 2,500 บาท)               1 คัน-วัน          2,500       0.00250

(1.3.2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน        0.0970

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน ( 1 ฉบับx10 เล่ม x10คร้ัง x200บาท) 100 ฉบับ-เล่ม-คร้ัง             200 0.0200        

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (1 ฉบับx 10 เล่ม x500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500 0.0050        

3) รายงานความก้าวหน้า ( 2 ฉบับ x10 เล่มx600 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             600 0.0120        

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ x 20 เล่ม x1,500 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,500 0.0600        

(1.3.3) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 2.98911      

(1.3.3.1) ถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย 0.99786      

1) จัดท าจุลสาร Green Industry  (3,000 เล่ม x 100 บาท)          3,000 เล่ม 200                    0.6000

2) จัดท าแผ่นพับอุตสาหกรรมสีเขียว ฉบับภาษาอังกฤษ (1,000 ใบ x 2.18 บาท)          1,000 ใบ 2.18                 0.00218

3) ค่าออกแบบ จัดท า และติดต้ังป้ายไวนิลหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครอุตสาหกรรมสีเขียว (20 แผ่น x 13,500 บาท)              20 แผ่น 13,500              0.27000

4) จัดท าส่ือวีดิทัศน์อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแผ่น CD จ านวน 3,000 แผ่น ((ค่าผลิตส่ือ = 30,000) + (ค่าจัดท าแผ่น DVD จ านวน 3,000 แผ่น x 8.56)) 55,680              0.05568

5) จัดท าข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสีเขียว ในรูปแบบ Infographic 70,000                0.0700

(1.3.3.2) จัดเสวนา ให้ความรู้อุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย คร้ังละ 100 ราย จ านวน 5 คร้ัง       0.42295

1) ค่าจัดท าเอกสาร (100 ชุดx5คร้ัง x 70 บาท)            500 ชุด 70                      0.0350

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (100 คนx5คร้ัง x 600 บาท)            500 คน 600                    0.3000
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3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx5 วัน x 1,200 บาท  )              35 ชม.-วัน-คน 1,200                  0.0420

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (6 คน x5 วัน x 240 บาท)              30 คน-วัน 240                    0.0072
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (7 คนx5วันx750 บาท) 35 คน-วัน 750                  0.02625

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x5 วัน x 2,500 บาท)               5 คัน-วัน 2,500                  0.0125

(1.3.3.3) ถ่ายทอดความรู้ และทบทวนหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 50 ราย        0.1717

1) ค่าจัดท าเอกสาร (50 ชุดx 70 บาท)              50 ชุด 70                      0.0035

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (50 คน x 2วัน x 600 บาท)            100 คน-วัน 600                    0.0600

3) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx2 วัน x 1,200 บาท  )              14 ชม.-วัน-คน 1,200                  0.0168

4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (5 คน x2 วัน x 240 บาท)              10 คน-วัน 240                    0.0024
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (6 คนx2วันx750 บาท) 12 คน-วัน 750                    0.0090
6) ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีท่ีมาอบรม (ตจว.) (50 คนx2วันx750 บาท) 100 คน-วัน 750                    0.0750

7) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x2 วัน x 2,500 บาท)               2 คัน-วัน 2,500                  0.0050

(1.3.3.4) จัดบูธเพ่ือให้สถานประกอบการได้จ าหน่ายสินค้าภายใต้อุตสาหกรรมสีเขียวและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม        0.2100

 - ค่าจัดบูธ (3 คร้ัง x 75,000 บาท)               3 คร้ัง         70,000         0.2100

(1.3.3.5) ค่าใช้จ่ายงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว        1.0876

1) ค่าจัดท าโล่อุตสาหกรรมสีเขียว (200  ชุดx 3,500 บาท)            200 ชุด          3,500         0.7000

2) ค่าจัดท าเอกสาร (550 ชุดx 70 บาท)            550 ชุด              70         0.0385

3) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (550 คนx 600 บาท)            550 คน             600         0.3300

4) ค่าวิทยากร ( 1 คนx7 ช่ัวโมงx1 วัน x 1,200 บาท  )               7 ชม.-วัน-คน          1,200         0.0084

5) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (5 คน x1 วัน x 240 บาท)               5 คน-วัน             240         0.0012
6) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (6 คนx1วันx750 บาท) 6 คน-วัน             750         0.0045

7) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (2 คัน x1 วัน x 2,500 บาท)               2 คัน-วัน          2,500         0.0050
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(1.3.3.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน        0.0990

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน ( 1 ฉบับ*10 เล่ม *10คร้ัง *300บาท)            100 ฉบับ-เล่ม             300         0.0300

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (1 ฉบับ 10 เล่ม x 500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500         0.0050

3) รายงานความก้าวหน้า ( 2 ฉบับ x10 เล่มx800 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             800         0.0160

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ x 20 เล่ม x1,200 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,200         0.0480

(1.3.4) ให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 300 โรงงาน 4.8369       

(1.3.4.1) ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว และการลดต้นทุนการผลิต 0.2709       

1) ค่าจัดท าเอกสาร (110 ชุดx3 วันx 70 บาท ) 330 ชุด-วัน              70 0.0231        

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  (110 คนx 3วัน x 600 บาท ) 330 คน-วัน             600 0.1980        

 3) ค่าวิทยากร  (1 คน x7 ช่ัวโมง x3 วัน x 1,200 บาท ) 21 ชม.-วัน-คน          1,200 0.0252        
4) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) ( 6 คนx 3วันx 750 บาท ) 18 คน-วัน             750 0.0135        
5) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (5 คน x 3 วัน x 240 บาท) 15 คน-วัน             240 0.0036        

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (3 วัน x2,500 บาท ) 3 วัน          2,500 0.0075        

(1.3.4.2) การถ่ายทอดและให้ค าแนะน าเชิงลึกท่ีโรงงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 2 วัน        4.3680

1) ค่าจัดท าเอกสาร (300 ชุดx 70 บาท x2 วัน)            600 ชุด-วัน              70         0.0420

2) ค่าพาหนะวิทยากรและทีมงาน (300 ราย  xรถตู้ 1 คัน  x 2 วัน x 2,500 บาท )            600 คัน-วัน          2,500         1.5000
3) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คน x2 วันx300โรงงานx 240 บาท)          2,400 คน-คร้ัง             240         0.5760
4) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (5 คน x2 วันx300โรงงานx750 บาท )          3,000 คน-คร้ัง-ราย             750         2.2500
(1.3.4.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารและรายงาน 0.1980       

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน (2 ฉบับ*10 เล่ม *10คร้ัง *300บาท) 200 ฉบับ-เล่ม-คร้ัง             300 0.0600        

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (2 ฉบับ 10 เล่ม * 500 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             500 0.0100        

3) รายงานความก้าวหน้า (4 ฉบับ *10 เล่ม*800 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม             800 0.0320        

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 2 ฉบับ * 20 เล่ม *1,200 บาท) 80 ฉบับ-เล่ม          1,200 0.0960        



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.5) ตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 200 โรงงาน 2.1650       

 (1.3.5.1) ตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2.0060       

1) ค่าจัดท าเอกสาร (200 ชุดx 70 บาท) 200 ชุด              70 0.0140        
2) ค่าพาหนะเดินทาง (ตจว.) (รถตู้ 1 คัน x 160วันx 2,500 บาท) 160 วัน          2,500 0.4000        
3) ค่าพาหนะเดินทาง (ตจว.) เคร่ืองบิน 80 เท่ียวx 4 คนx2,500 บาท) 320 เท่ียว-คน          2,500 0.8000        
4) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คนx 200 วัน x 240 บาท ) 800 คน-วัน             240 0.1920        
5) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ และทีมงาน (ตจว.) (4 คนx200วันx750 บาท) 800 คน-วัน             750 0.6000        
(1.3.5.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารและรายงาน 0.1590       

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน (1 ฉบับ*10 เล่ม *10คร้ัง *300บาท) 100 ฉบับ-เล่ม-คร้ัง             300 0.0300        

2) รายงานผลตรวจประเมินโรงงานรายโรง (200 ชุด * 300บาท)
 200 ชุด             300 0.0600        

3) รายงานฉบับเบ้ืองต้น 1 ฉบับ 10 เล่ม * 500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500 0.0050        

4) รายงานความก้าวหน้า ( 2 ฉบับ *10 เล่ม*800 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             800 0.0160        

5) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ * 20 เล่ม *1,200 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,200 0.0480        

(1.3.6) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 16 โรงงาน 1.36771      
(1.3.6.1) กิจกรรมเผยแพร่โครงการ เพ่ือเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ        0.1450

1) ค่าเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการผ่านส่ือส่ิงพิมพ์         60,000         0.0600

2) ค่าจัดท าเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ(500 ชุด x70 บาท) 500 ชุด              70 0.0350        

3) ค่าจัดส่งเอกสารเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ(500 ชุด x100 บาท) 500 ชุด             100 0.0500        

(1.3.6.2) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจโรงงาน 16 โรงงานๆ ละ 1 วัน โดยผู้เช่ียวชาญและทีมงาน        0.1192

1) ค่าเบ้ียเล้ียง (5 คนx16 โรง x 1 วัน x 240 บาท)              80 คน-โรง-วัน             240         0.0192
2) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ และทีมงาน (ตจว.) (5 คนx16 โรงx1วันx750 บาท)              80 คน-โรง-วัน             750         0.0600

3) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คันx16 โรงx 1วันx2,500 บาท)              16 คัน-โรง-วัน          2,500         0.0400



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.6.3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินโรงงาน ให้ค าแนะน าและคัดเลือกมาตรการเพ่ือน าไปปฏิบัติใช้       0.46656

1) ค่าตรวจวัดด้านการใช้น้ าก่อนปรับปรุง (16 โรงงาน x15000 บาท)              16 โรง         15,000         0.2400

2) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพน้ า( 16 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 32 โรง-ตัวอย่าง          3,500         0.1120

4) ค่าเอกสาร Inhouse Training ( 16 โรงงานx10 ชุด x 70 บาท  ) 160 โรง-ชุด              70         0.0112

5) ค่าเบ้ียเล้ียง (4 คน x 16 วัน x 240 บาท)              64 คน-วัน             240       0.01536
6) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (4 คนx16วันx750บาท) 64 คน-วัน             750         0.0480

7) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x16 วัน x 2,500 บาท)              16 คัน-วัน          2,500         0.0400

(1.3.6.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและประเมินผลการน ามาตรการไปใช้ในโรงงาน       0.45536

1) ค่าตรวจวัดด้านการใช้น้ าหลังปรับปรุง (16 โรงงาน x15000 บาท)              16 โรง         15,000         0.2400

2) ค่าตรวจวัดด้านคุณภาพน้ า( 16 โรงงานx2 ตัวอย่างx 3,500 บาท  ) 32 โรง-ตัวอย่าง          3,500 0.1120        

3) ค่าเบ้ียเล้ียง (4 คน x 16 วัน x 240 บาท)              64 คน-วัน             240 0.01536      
4) ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญและทีมงาน (ตจว.) (4 คนx16วันx750 บาท) 64 คน-วัน             750 0.0480        

5) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x16 วัน x 2,500 บาท)              16 คัน-วัน          2,500 0.0400        

(1.3.6.5) เผยแพร่ผลส าเร็จการด าเนินงาน        0.0846

1) ค่าจัดท าเอกสาร (100 ชุด x 70 บาท)            100 ชุด              70         0.0070

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (100 คน x 600 บาท)            100 คน             600         0.0600

3) ค่าวิทยากร (1 คนx7 ช่ัวโมงx 1 วัน x 1,200 บาท)               7 ชม.-วัน-คน          1,200         0.0084

4) ค่าเบ้ียเล้ียง (6 คน x 1 วัน x 240 บาท)               6 คน-วัน             240         0.0014
5) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) (7 คนx1วันx750 บาท) 7 คน-วัน             750         0.0053

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (1 คัน x1 วัน x 2,500 บาท)               1 คัน-วัน          2,500         0.0025

(1.3.6.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน        0.0970

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน ( 1 ฉบับ*10 เล่ม *10คร้ัง *200บาท)            100 ฉบับ-เล่ม             200         0.0200

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (1 ฉบับ 10 เล่ม x 500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500         0.0050

3) รายงานความก้าวหน้า ( 2 ฉบับ x10 เล่มx600 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             600         0.0120

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ x 20 เล่ม x1,500 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,500         0.0600



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.7) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (สปอ.) 4.36015      
(1.3.7.1) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ านวน 1500 ราย       1.24275

1) ค่าจัดท าเอกสาร (1500 คน x 70 บาท) 1500 คน              70 0.1050        

2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  (1500 คน x 600 บาท ) 1500 คน             600 0.9000        

3) ค่าวิทยากร  (1 คน x7 ช่ัวโมง x15 วัน x 1,200 บาท ) 105 ชม.-วัน-คน          1,200 0.1260        
4) ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) ( 5 คนx 15วันx 750 บาท ) 75 คน-วัน             750 0.05625      
5) ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (5 คน x 15 วัน x 240 บาท) 75 คน-วัน             240 0.0180        

6) ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (15 วัน x2,500 บาท ) 15 วัน          2,500 0.0375        

(1.3.7.2) ให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 250 ราย       3.01555

1) ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว และการลดต้นทุนการผลิต 0.24555      

 - ค่าจัดท าเอกสาร (250 ชุดx 70 บาท ) 250 ชุด              70 0.0175        

 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  (250 คน x 600 บาท ) 250 คน             600 0.1500        

 - ค่าวิทยากร  (1 คน x7 ช่ัวโมง x5 วัน x 1,200 บาท ) 35 ชม.-วัน-คน          1,200 0.0420        
 - ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (ตจว.) ( 5 คนx 5วันx 750 บาท ) 25 คน-วัน             750 0.01875      
 - ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (4 คน x 5 วัน x 240 บาท) 20 คน-วัน             240 0.0048        

 - ค่าพาหนะ(รถตู้ + ค่าน้ ามัน) (5 วัน x2,500 บาท ) 5 วัน          2,500 0.0125        

2) การถ่ายทอดและให้ค าแนะน าเชิงลึกท่ีโรงงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วัน         2.7700

 - ค่าจัดท าเอกสาร (250 ชุด x 2 วัน x 70 บาท)            500 ชุด-วัน              70         0.0350

 - ค่าพาหนะวิทยากรและทีมงาน (250 ราย x 2 วัน  xรถตู้ 1 คัน x 2,500 บาท )            500 ราย-วัน          2,500         1.2500
 - ค่าเบ้ียเล้ียงทีมงาน (3 คน x 250โรงงาน x 2 วัน x 240 บาท)          1,500 คน-คร้ัง             240         0.3600
 - ค่าท่ีพักวิทยากร และทีมงาน (3 คน x250โรงงาน x2 วัน x750 บาท )          1,500 คน-คร้ัง-ราย             750         1.1250
(1.3.7.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารและรายงาน 0.0990       

1) รายงานเสนอคณะกรรมการประสานรับมอบงาน ( 1 ฉบับ x 10 เล่ม x 10คร้ัง x 300บาท) 100 ฉบับ-เล่ม-คร้ัง             300 0.0300        

2) รายงานฉบับเบ้ืองต้น (1 ฉบับ 10 เล่ม x 500 บาท) 10 ฉบับ-เล่ม             500 0.0050        

3) รายงานความก้าวหน้า (2 ฉบับ x 10 เล่ม x 800 บาท) 20 ฉบับ-เล่ม             800 0.0160        



แบบ ก.10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จ านวนท่ี
ปรึกษา (คน)

ประสบการณ์
(ปี)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา
(เดือน)

 อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร(อย่างละ 1 ฉบับ x 20 เล่ม x 1,200 บาท) 40 ฉบับ-เล่ม          1,200 0.0480        

(1.3.8) ค่าใช้จ่ายส านักงาน 0.00285      

 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ          2,850 0.00285      

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย 3.2472       
1. ท่ีปรึกษาไทย 0.9890       
(1.1) บุคลากรหลัก 0.7100       วัตถุประสงค์

ผู้จัดการโครงการ วิทยาศาสตร์  1 15 4 70,000 0.2800        1. เพ่ือน าแบบส ารวจท่ีด าเนินการจัดท าในโครงการ

ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการสารเคมี  วิทยาศาสตร์  1 7 5 50,000 0.2500        งบประมาณปี 2562 ใช้ในการเข้าตรวจสอบและให้

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วิทยาศาสตร์  1 5 6 30,000 0.1800        ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานท่ี
(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.2790       จัดเก็บวัตถุอันตรายท่ีเข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
ผู้ประสานงานโครงการ สนับสนุน  1 2 9 15,000       0.1350        รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สนับสนุน  2 2 6 12,000       0.1440        จ านวนไม่น้อยกว่า 200 แห่ง
(1.3) ค่าใช้จ่าย 2.2582 2. เพ่ือจัดกลุ่มสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตราย
(1.3.1) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายท่ีเข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง 1.4880  โดยแบ่งเป็นระดับสูงกว่าเกณฑ์ 

ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน 8 คน x 240 บาท/วัน x 150 วัน) 8 คน 150 240 0.2880 และระดับอยู่ในเกณฑ์

ค่าท่ีพัก (720 บาท x 8 คน x 75 คืน) 8 คน 75 750           0.4500 3. เพ่ือน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และ


ค่าพาหนะ (รถตู้) + ค่าน้ ามัน (2 คัน x 150 วัน x 2,500 บาท) 2 คัน 150 2,500         0.7500 วิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุปจ านวนสถานท่ีจัดเก็บใน
(1.3.2) ค่าจัดท ารายละเอียดสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย พร้อมแผนท่ีระบุพิกัดภูมิศาสตร์จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล 1 100,000     0.1000 แต่ละประเภท
(1.3.3) วิเคราะห์ ประเมินผลการตรวจสอบท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพ่ือจัดกลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับสูงกว่าเกณฑ์ และระดับอยู่ในเกณฑ์ 1 20,000       0.0200 4. จัดอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมท้ังการท า
(1.3.4) จัดอบรมการจัดเก็บ
วัตถุอันตราย รวมท้ังการท ารายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบการวัตถุอันตราย และบุคลากรเฉพาะฯ 300 คน 
 0.2010 รายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรเฉพาะฯ และ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (600 บาท x 300 คน x 1 วัน) 300 คน 1 600           0.1800 จัดท าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดท าเอกสารอบรม (70 บาท/ชุด x 300 ชุด) 300 ชุด 70 0.0210 (E-Learning)

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.5) จัดท าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 0.1020 5. ให้ค าแนะน าสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ค่าผู้ด าเนินรายการ (ไม่เกิน 30 นาที) (1 คน X 6,000 บาท) 1 คน 6,000         0.0060 ระดับอยู่ในเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ค่าวิทยากร (ไม่เกิน 30 นาที)  (1 คน X 6,000 บาท) 1 คน 6,000         0.0060 เพ่ือยกระดับของสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายให้

ค่าผู้ร่วมรายการ (ไม่เกิน 30 นาที) (2 คน X 4,000 บาท) 2 คน 4,000         0.0080 อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

ค่าบรรยาย (ไม่เกิน 30 นาที) (1 คน X 3,000 บาท) 1 คน 3,000 0.0030
ค่าตอบแทนช่างภาพโทรทัศน์ (1 คน X 2,000 บาท) 1 คน 2,000         0.0020
ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างภาพ  (1 คน X 1,000 บาท) 1 คน 1,000 0.0010 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมเสียง (1 คน X 1,000 บาท) 1 คน 1,000         0.0010 1. ส่งเสริมให้สถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายมีมาตรฐาน
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมแสง (1 คน X 1,000 บาท) 1 คน 1,000         0.0010 การจัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน 

ค่าเขียนบทวีดิทัศน์ (ไม่เกิน 30 นาที) (30 หน้า X 300 บาท) 30 หน้า 300 0.0090 น าไปสู่สถานประกอบการท่ีมีความปลอดภัยสูงในด้าน

ค่าเขียนเอกสารประกอบ (หน้า A4) (30 หน้า X 300 บาท) 30 หน้า 300 0.0090 การจัดเก็บวัตถุอันตราย

ค่าผู้ก ากับรายการ (ไม่เกิน 30 นาที) (1 คน X 3,000 บาท) 1 คน 3,000 0.0030 2. สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้รับการจัด

ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับรายการ (ไม่เกิน 30 นาที)  (1 คน X 3,000 บาท) 1 คน 3,000 0.0030 ระดับสูงกว่าเกณฑ์ และระดับอยู่ในเกณฑ์ เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนผู้ก ากับความถูกต้องของเน้ือหารายการ (2 คน X 4,000 บาท) 2 คน 4,000         0.0080 ข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีสามารถก ากับดูแลได้อย่าง
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการผลิตรายการ (1 คน X 2,000 บาท) 1 คน 2,000         0.0020 เหมาะสม
ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (แบบไม่เคล่ือนไหว)  (20 หน้า X 2,000 บาท) 20 หน้า 2,000         0.0400 3. ข้อมูลสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียด

(1.3.6) ค่าจัดท ารายงาน 0.0360 วัตถุอันตรายท่ีจัดเก็บ พร้อมแผนท่ีระบุพิกัดภูมิศาสตร์ 

รายงานฉบับท่ี 1 (10 เล่ม x 500 บาท) 10  เล่ม 500 0.0050 จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล

รายงานฉบับท่ี 2 (10 เล่ม x 500 บาท) 10  เล่ม 500 0.0050 4. สถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายระดับอยู่ในเกณฑ์

รายงานฉบับท่ี 3 (10 เล่ม x 800 บาท) 10  เล่ม 800 0.0080 ปรับปรุงสถานท่ีจัดเก็บจนสามารถยกระดับให้สูงข้ึน
รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร  (15 เล่ม x 1,200 บาท) 15  เล่ม 1,200         0.0180 5. ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจก ากับสถานประกอบการและพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ี โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 0.30575 (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง

(1.4.1) ตรวจก ากับสถานประกอบการเก่ียวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย และแท็งก์ติดตรึงกับตัวรถ 
ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (5 คน x 240 บาท/คน/วัน x 40 วัน) 5 คน/วัน 40 240 0.0480

ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (2 คน x 240 บาท/คน/วัน x 40 วัน) 2 คน/วัน 40 240 0.0192

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  (5 คน x 750 บาท/คน/วัน x 35 คืน) 5 คน/คืน 35 750 0.13125

ค่าท่ีพักพนักงานขับรถ (2 คน x 750 บาท/คน/วัน x 35 คืน) 2 คน/คืน 35 750 0.0525



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 120 กม./วัน/10 กม./1 ลิตร = 12 ลิตร/วัน/25 บาท = 300 บาท/วัน 40 วัน 
 2 คน/วัน 40 300           0.0240

ค่าแท็กซ่ี (7 คน x 200 บาท x 
2 เท่ียว x 11 คร้ัง)
 7 คน 22 200 0.0308

(1.5) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.00545

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

กิจกรรม : พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 3.2020       

งบรายจ่ายอ่ืน 3.2020       

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน 3.2020       

โครงการด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 3.2020       

1. ท่ีปรึกษาไทย 1.4340       

(1.1) บุคลากรหลัก 0.8850       วัตถุประสงค์

ผู้จัดการโครงการ วศม.  1 15 3 70,000 0.2100        1. เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีและจัดท าแผนพัฒนา

พ้ืนท่ีผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง วศม.  1 7 3 45,000 0.1350        อุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม วศม.  1 7 3 45,000 0.1350        เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและ

โครงสร้างผู้เช่ียวชาญด้านสังคม วศม.  1 7 3 45,000 0.1350        พ้ืนฐานท่ีมีผลต่อภาคการผลิต การค้า การ

ลงทุนผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย วศม.  1 7 3 45,000 0.1350        เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมในผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ วศม.  1 7 3 45,000 0.1350        จังหวัดเป้าหมายท่ีเหมาะสม

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.5490       2. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมในผู้ประสานงานโครงการ  3 1 8 15,000 0.3600        จังหวัดเป้าหมาย

นักวิชาการ  3 3 3 21,000 0.1890        

(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1.7680       

 (1.3.1) กิจกรรมการศึกษาพ้ืนท่ี โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องและเป็นปัจจุบัน 0.2645       ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ค่าจ้างในการจัดท าเอกสาร (200 ชุด x 70 บาท) 200 ชุด 70 0.0140        แต่ละจังหวัดมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมท่ีค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 5 คน x 5 วัน x 3 จังหวัด) 75 คน/วัน/จังหวัด 240 0.0180        ชัดเจน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการ

ก าหนดการใช้ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  (750 บาท x 5 คน x 4 วัน x 3 จังหวัด) 60 คน/วัน/จังหวัด 750 0.0450        ประโยชน์ท่ีดินในการบังคับใช้ผังเมืองรวม

ค่าพาหนะ รถตู้ + น้ ามันเช้ือเพลิง (2,500 บาท x  5 คัน x 5 วัน x 3 จังหวัด) 75 คัน/วัน/จังหวัด 2,500 0.1875        

(1.3.2) กิจกรรมการศึกษาพ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 0.3245       

ค่าจ้างในการจัดท าเอกสาร (200 ชุด x 70 บาท) 200 ชุด 70 0.0140        

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี  (240 บาท x 5 คน x 5 วัน x 3 จังหวัด) 75 คน/วัน/จังหวัด 240 0.0180        

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์

(ปี)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์

(ปี)

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  (750 บาท x 5 คน x 4 วัน x 3 จังหวัด) 60 คน/วัน/จังหวัด 750 0.0450        

ค่าพาหนะ รถตู้ + ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  (2,500 บาท x  5 คัน x 5 วัน x 3 จังหวัด) 75 คัน/วัน/จังหวัด 2,500 0.1875        

ค่าจัดท าข้อมูลท่ีศึกษาให้อยู่ในรูปของระบบสารสนเทศ 1 ข้อมูล 60,000 0.0600        

(1.3.3) กิจกรรมการระดมความคิดเห็น จังหวัดละ 1 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า 50 คน 0.1476       

ค่าสถานท่ีจัดประชุมและตกแต่ง (5,000 บาท x 3 จังหวัด) 3 จังหวัด 5,000 0.0150        

ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ (50 คน x 500 บาท x 3 จังหวัด) 150 คน/จังหวัด 500 0.0750        

ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ  (50 คน x 50 บาท x 3 จังหวัด) 150 คน/จังหวัด 50 0.0075        

ค่าพาหนะ  รถตู้ + ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  (2,500 บาท  x 2 วัน x 3 จังหวัด) 6 วัน/จังหวัด 2,500 0.0150        

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (750 บาท x 5 คน x 1 คืน x 3 จังหวัด) 15 คน/คืน/จังหวัด 750 0.0113        

เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 5 คน x 2 วัน x 3 จังหวัด) 30 คน/วัน/จังหวัด 240 0.0072        

ค่าเอกสารประชุม (70 บาท x 3 จังหวัด x 50 ชุด) 150 ชุด/จังหวัด 70 0.0105        

ค่าแผ่นพับประฃาสัมพันธ์ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้าพับ 3 ตอน กระดาษปอนด์ 80 gsm (300 แผ่น x 2.18 บาท) 300 แผ่น 2.18 0.0007        

Roll Up ประฃาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร (1,000 บาท X 3 แผ่น) 3 แผ่น 1,000 0.0030        

แผ่นป้ายแบนเนอร์ ไวนิลโปร่งแสง ขนาด 1.2x2.4 เมตร (500 บาท x 5 แผ่น) 5 แผ่น 500 0.0025        

(1.3.4) กิจกรรมประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 0.1300       

ค่าเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพท่ีมีความเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูล GIS 130,000 0.1300        

(1.3.5) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ 0.6000       

ค่าใช้จ่ายการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ (20 เล่ม x 10,000 บาท x 3 จังหวัด)    60 เล่ม/จังหวัด 10,000 0.6000        

(1.3.6) กิจกรรมการเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ 0.2526       

ค่าสถานท่ีจัดประชุมและตกแต่ง (5,000 บาท x 3 จังหวัด) 3 จังหวัด 5,000 0.0150        

ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ (50 คน x 500 บาท x 3 จังหวัด) 150 คน/จังหวัด 500 0.0750        

ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ  (50 คน x 50 บาท x 3 จังหวัด) 150 คน/จังหวัด 50 0.0075        

ค่าพิธีกรด าเนินรายการ 3 จังหวัด 10,000 0.0300        

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (750 บาท x 5 คน x 1 วัน x 3 จังหวัด) 15 คน/วัน/จังหวัด 750 0.0113        

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 5 คน x 2 วัน x 3 จังหวัด) 30 คน/วัน/จังหวัด 240 0.0072        

ค่าเดินทาง ค่ารถเจ้าหน้าท่ี วิทยากร  ค่ารถตู้ + ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (2,500 บาท x 2 คัน x 3 จังหวัด x 2 วัน) 12 คัน/วัน/จังหวัด 2,500 0.0300        



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์

(ปี)

ค่าเอกสารประชุม (70 บาท x 3 จังหวัด x 50 คน) 150 คน/จังหวัด 70 0.0105        

ค่าแผ่นพับประฃาสัมพันธ์ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้าพับ 3 ตอน กระดาษปอนด์ 80 gsm (300 แผ่น x 2.18 บาท) 300 แผ่น 2.18 0.0007        

วิดีทัศน์แนะน าโครงการฯ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) 1 เร่ือง 60,000 0.0600        

แผ่นป้ายแบนเนอร์ ไวนิลโปร่งแสง ขนาด 1.2x2.4 เมตร (500 บาท x 5 แผ่น) 5 แผ่น 500 0.0025        

Roll Up ประฃาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร (1,000 บาท X 3 แผ่น) 3 แผ่น 1,000 0.0030        

(1.3.7) จัดท าเอกสารรายงาน 0.0468       

รายงานฉบับเบ้ืองต้น  12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (500 บาท x  12  ฉบับ) 12 ฉบับ 500 0.0060        

รายงานฉบับกลาง 1  12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น  (800 บาท x  12  ฉบับ) 12 ฉบับ 800 0.0096        

รายงานฉบับกลาง 2  12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (800 บาท x  12  ฉบับ) 12 ฉบับ 800 0.0096        

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

      1) รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย พร้อม CD-Rom 1 แผ่น  (1,000 บาท x 12  ฉบับ) 12 ฉบับ 1,000 0.0120        

       2) รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย (500 บาท x 12  ฉบับ) 12 ฉบับ 800 0.0096        
(1.3.8) เบ็ดเตล็ด 0.0020       

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 48.1016  

แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 12.0789  

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 12.0789  

กิจกรรม : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 12.0789  

งบรายจ่ายอ่ืน 12.0789  

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 12.0789  

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 6.0395    วัตถุประสงค์

1. ท่ีปรึกษาไทย 4.4800    1.เพ่ือยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการ

(1.1) บุคลากรหลัก 4.3600    จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมุ่งเน้นการรักษา

 - ผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม  1 15 5 80,000 0.4000     ส่ิงแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

 - ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการของเสีย วิศวกรรม  2 7 5 62,000 0.6200     2.เพ่ือพัฒนาการให้บริการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ

 - ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม  2 7 5 62,000 0.6200     ท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

 - ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการมลพิษ วิศวกรรม  2 7 5 62,000 0.6200     3.เพ่ือเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัด/

 - วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วศบ./วทบ.  12 3 7 25,000 2.1000     ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีการให้บริการ

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.1200    ท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชน

 - ผู้ประสานงานโครงการ สนับสนุน  1 1 8 15,000 0.1200     และผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม

(1.3) งบด าเนินการ 1.5595    4.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี

(1.3.1) ค่าช้ีแจงรายละโครงการและรับสมัครโรงงาน 0.0670    ความรู้เก่ียวกับการตรวจประเมินด้านจัดการส่ิงแวดล้อม

 - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) 100 คน 1 500 0.0500     ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน) 100 คน 2 50 0.0100     โรงงานผู้รับด าเนินการบ าบัด/ก าจัด ได้รับการยกระดับ

 - ค่าเอกสาร (70 บาท x 100 คน) 100 ชุด 1 70 0.0070     การให้บริการและการประกอบกิจการจัดการกาก

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)

(1.3.2) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม (เข้าให้ค าปรึกษา 2 คร้ัง และตรวจประเมิน 1 คร้ัง)รายใหม่ 30 โรง 0.8550    ของเสียให้เป็นมาตรฐาน เกิดการจัดการของเสีย

 - ค่าท่ีพัก (คร้ังละ 2 คืน*3 คร้ัง/โรงงาน*30 โรงงาน* 4 คน/โรงงาน ) คืนละ 750 บาท (พักเด่ียว) x 3 คน 540 คืน-คน 750 0.4050     อย่างย่ังยืน ลดปัญหาการร้องเรียน และปนเป้ือนของ

 - ค่าพาหนะ (คร้ังละ 2 วัน*3 คร้ัง/โรงงาน*30 โรงงาน รถตู้ +ค่าเช้ือเพลิง 2,500 บาท) 180 คร้ัง 2,500 0.4500     มลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม

(1.3.3) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม (ตรวจประเมิน 1 คร้ัง)รายเดิม 20 โรง 0.2200    

 - ค่าท่ีพัก (คร้ังละ 2 คืน*1 คร้ัง/โรงงาน*20 โรงงาน*3 คน/โรงงาน  ) คืนละ 750 บาท(พักเด่ียว) x 3 คน 160 คืน-คน 750 0.1200     

 - ค่าพาหนะ (คร้ังละ 2 วัน*1 คร้ัง/โรงงาน*20 โรงงาน รถตู้ +ค่าเช้ือเพลิง 2,500 บาท) 40 คร้ัง-วัน 2,500 0.1000     

(1.3.4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลสรุปโครงการ 0.2150    

 - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) 100 คน 1 500 0.0500     

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน) 100 คน 2 50 0.0100     

 - ค่าจัดท าโล่ประกาศระดับรางวัล (50 ช้ิน x 2,500 บาท) 50 ช้ิน 1 2,500 0.1250     

 - ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ความส าเร็จของโรงงานท่ีได้รับรางวัล (300 บาท x 100 เล่ม) พร้อมแผ่นบันทึก CD 100 เล่ม 1 300 0.0300     

(1.3.5) จัดท ารายงาน 0.0360    

 - รายงานฉบับเบ้ืองต้น  (10 เล่ม x 600 บาท) 10 1 600 0.0060     

 - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 (10 เล่ม x 800 บาท) 10 1 800 0.0080     

 - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 (10 เล่ม x 1,000 บาท) 10 1 1,000 0.0100     

 - รายงานฉบับฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผู้บริหาร (10 เล่ม x 1,200 บาท) 10 1 1,200 0.0120     

(1.3.6) การด าเนินการเผยแพร่โครงการ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซด์โครงการ วัสดุส้ินเปลือง แผ่นดิสก์ /CD/ ค่าอัดภาพ 0.1639    

 - ค่า CD บันทึกข้อมูลคู่มือและรายงานความก้าวหน้าทุกฉบับ 10 แผ่น 10 0.0001     

 - ค่าแผ่นพับ (แผ่นละ 2 บาท x500 แผ่น) 500 แผ่น 2 0.0010     

จัดท าวีดีทัศน์สรุปผลการด าเนินงาน 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

 - ค่าบรรยาย ค่าพากษ์ (2 คน คนละ 2,000 บาท) 2 คน 2,000 0.0040     

 - ค่าช่างภาพโทรทัศน์ (2 คน คนละ 2,000 บาท) 2 คน 2,000 0.0040     

 - ค่าควบคุมเสียง (2คน x 1,000 บาท) 2 คน 1,000 0.0020     

 - ค่าควบคุมแสง (2คน x 1,000 บาท) 2 คน 1,000 0.0020     

 - ค่าผู้ผลิตดนตรีและเพลง (แต่งท านอง) 8,000 0.0080     



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)

 - ค่าผู้ผลิตดนตรีและเพลง (เรียบเรียงเสียงประสาน) 8,000 0.0080     

 - ค่าบทวิดีทัศน์ ไม่เกิน 5 นาที 3,000 0.0030     

 - ค่าเขียนคู่มือ/ค่าเขียนเอกสารประกอบหน้า A4 (6 หน้า x 300 บาท) 6 หน้า 300 0.0018     

 - ค่าผู้จัดรวบรวมข้อมูล ไม่เกิน 3 นาที 1 รายการ 1,000 0.0010     

 - ค่าผู้ตัดต่อวิดีทัศน์ (3วัน x 3,000 บาท) 3 วัน 3,000 0.0090     

 - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบแบบเคล่ือนไหว (4 นาที วินาทีละ 500 บาท) 240 วินาที 500 0.1200     

(1.3.7) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.0026    

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 6.0394       

1. ท่ีปรึกษาไทย 4.0500       

(1.1) บุคลากรหลัก 3.9300       วัตถุประสงค์

 - ผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม  1 15 5 70,000 0.3500 1.เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสีย

 - ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการของเสียและมลพิษ วิศวกรรม  3 7 5 55,000 0.8250 และลดปริมาณของเสียท่ีต้องก าจัด

 - ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้เคร่ืองมือสนับสนุนการท ากิจกรรม 3 Rs วิศวกรรม  2 7 5 55,000 0.5500 2.เพ่ือจัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการน าของ

 - วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วศบ./วทบ.  15 3 7 21,000 2.2050 เสียท่ีฝังกลบมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.1200       3.เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจ

 - ผู้ประสานงานโครงการ สนับสนุน  1 1 8 15,000 0.1200 ของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการกาก

(1.3) งบด าเนินการ 1.9894       อุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs

(1.3.1) ค่าช้ีแจงรายละโครงการและรับสมัครโรงงาน 0.0670       4.เพ่ือส่งเสริมการน ากากอุตสาหกรรมไปใช้

 - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) 100 คน 1 500 0.0500       ประโยชน์โดยเฉพาะในรูปแบบการน าไปใช้เป็น

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน) 100 คน 2 50 0.0100       พลังงาน

 - จดหมายเชิญชวน (70 บาท x 100 คน) 100 ชุด 70 0.0070       

(1.3.2) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม (เข้าให้ค าปรึกษา 2 คร้ัง และตรวจประเมิน 1 คร้ัง) 1.4250       ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าท่ีพัก (คร้ังละ 2 คืน*3 คร้ัง/โรงงาน*50 โรงงาน* 3 คน/โรงงาน ) คืนละ 750 บาท (พักเด่ียว) x 3 คน 900 คืน-คน 750 0.6750       โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความ

 - ค่าพาหนะ (คร้ังละ 2 วัน*3 คร้ัง/โรงงาน*50 โรงงาน รถตู้ +ค่าเช้ือเพลิง 2,500 บาท) 300 คร้ัง 2,500 0.7500       เข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)

(1.3.3) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปล่ียนผลการด าเนินงาน ประมาณ 70 คน 0.0455        และโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัด ได้รับการยกระดับ

  - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 70 คน x 1 ม้ือ) 50 โรงงาน 70 คน 1 500 0.0350 มาตรฐานการจัดการของเสีย เกิดการจัดการ

  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 70 คน) 70 คน 2 50 0.0070 อย่างย่ังยืน

  - ค่าเอกสาร (70 บาท x 70 คน) 70 ชุด 1 50 0.0035

(1.3.4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลสรุปโครงการ 0.2270       

 - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) 100 คน 1 500 0.0500       

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน) 100 คน 2 50 0.0100       

 - ค่าเอกสาร (ชุดละ 70 บาท x 100 ชุด) 100 ชุด 1 70 0.0070       

 - ค่าจัดท าโล่ประกาศระดับรางวัล (50 ช้ิน x 2,500 บาท) 50 ช้ิน 1 2,500 0.1250       

 - ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ความส าเร็จของโรงงานท่ีได้รับรางวัล (350 บาท x 100 เล่ม) 100 เล่ม 1 350 0.0350       

(1.3.5) จัดท ารายงาน 0.0288       

 - รายงานฉบับเบ้ืองต้น  (8 เล่ม x 600 บาท) 8 เล่ม 1 600 0.0048       

 - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 (8 เล่ม x 800 บาท) 8 เล่ม 1 800 0.0064       

 - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 (8 เล่ม x 1,000บาท) 8 เล่ม 1 1,000 0.0080       

 - รายงานฉบับฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผู้บริหาร (8 เล่ม x 1,200บาท) 8 เล่ม 1 1,200 0.0096       

(1.3.6) การด าเนินการเผยแพร่โครงการ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซด์โครงการ วัสดุส้ินเปลือง แผ่นดิสก์ /CD/ ค่าอัดภาพ 0.1913       

ค่า CD บันทึกข้อมูลคู่มือและรายงานความก้าวหน้าทุกฉบับ 10 แผ่น 350 0.0035

ค่าแผ่นพับ (แผ่นละ 2 บาท x500 แผ่น) 500 แผ่น 2 0.0010

จัดท าวีดีทัศน์สรุปผลการด าเนินงาน 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

 - ค่าบรรยาย ค่าพากษ์ (2 คน คนละ 2,000 บาท) 2 คน 2,000 0.0040

 - ค่าช่างภาพโทรทัศน์ (2 คน คนละ 2,000 บาท) 2 คน 2,000 0.0040



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ประสบการณ์
(ปี)

 - ค่าควบคุมเสียง (2คน x 1,000 บาท) 2 คน 1,000 0.0020

 - ค่าควบคุมแสง (2คน x 1,000 บาท) 2 คน 1,000 0.0020

 - ค่าผู้ผลิตดนตรีและเพลง (แต่งท านอง) 8,000 0.0080

 - ค่าผู้ผลิตดนตรีและเพลง (เรียบเรียงเสียงประสาน ) 8,000 0.0080

 - ค่าบทวิดีทัศน์ ไม่เกิน 5 นาที 3,000 0.0030

 - ค่าเขียนคู่มือ/ค่าเขียนเอกสารประกอบหน้า A4 (6 หน้า หน้าละ 300 บาท) 6 หน้า 300 0.0018

 - ค่าผู้จัดรวบรวมข้อมูล ไม่เกิน 3 นาที 1 รายการ 3 นาที 1,000 0.0010

 - ค่าผู้ตัดต่อวิดีทัศน์ (3วัน วันละ 3,000 บาท) 3 วัน 3,000 0.0090

 - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบแบบเคล่ือนไหว (4 นาที วินาทีละ 600 บาท) 240 วินาที 600 0.1440

(1.3.7) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.0048

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 36.0227

กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 6.4931
รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม 6.4931
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 2.5000
(1.1) บุคลากรหลัก 1.5000 วัตถุประสงค์
 - ผู้จัดการโครงการ วศม. P 1 15 ปี 5 75,000 0.3750 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
 - ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม วศม. P 1 10 ปี 4 55,000 0.2200 ผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 - ผู้เช่ียวชาญด้าน F-gases วศม. P 1 10 ปี 4 55,000 0.2200 ด้านรายงานข้อมูลกิจกรรมเพ่ือจัดท าบัญชี
 - ผู้เช่ียวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี P 1 8 ปี 4 55,000 0.2200 ก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
 - เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิค วศบ/วทบ. P 1 3 ปี 6 30,000 0.1800 อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง
 - เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ วศบ/วทบ. P 1 3 ปี 6 30,000 0.1800 ประเมินสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือน
 - เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนและประสานงานโครงการ สนับสนุน P 1 1 ปี 7 15,000 0.1050 กระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด
(1.2) งบด าเนินการ 1.0000 F-gases
 - ค่าจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสาขา IPPU (1 คร้ัง x 40 คน) 1 คร้ัง 0.0386 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชม. x 600 บาท) 3 600 0.0018 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ี
- ค่าอาหาร (40 คน x 500 บาท/คน) 40 500 0.0200 เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (40 คน x 50 บาท/คน x 2 ม้ือ) 2 40 50 0.0040 รายงานข้อมูลกิจกรรมส าหรับจัดท าบัญชีก๊าซ
- ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ 1 10,000 0.0100 เรือนกระจกของประเทศ และมีความพร้อม
- ค่าเอกสาร (40 คน x 70 บาท/ชุด) 40 70 0.0028 รองรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด

 - ค่าจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกฯ (3 คร้ัง x 30 คน) 3 คร้ัง 0.0957 ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน/ชม. x 600 บาท x 3 คร้ัง) 3 3 600 0.0054 2564-2573
- ค่าอาหาร (30 คน x 500 บาท/คน x 3 คร้ัง) 3 30 500 0.0450
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน x 50 บาท/คน x 2 ม้ือ x 3 คร้ัง) 2 3 30 50 0.0090
- ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ 3 10,000 0.0300
- ค่าเอกสาร (30 คน x 70 บาท/ชุด x 3 คร้ัง) 3 30 70 0.0063

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง
ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

รวมเงิน
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)

 - ค่าส ารวจ และจัดเก็บข้อมูล F-gases ส ารวจโรงงานไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 0.1602
- ค่ายานพาหนะ (รถตู้+น้ ามัน) (2,500 บาท/คัน x 20 วัน x 1 คัน) 1 20 2,500 0.0500
- ค่าท่ีพัก (คืนละ 750 บาท x 10 คืน x 10 คน) 10 10 750 0.0750
- ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีปรึกษา (240 บาท x 4 คน x 20 วัน) 4 20 240 0.0192
- ค่าแท็กซ่ีท่ีปรึกษา (200 บาท x 4 คน x 20 เท่ียว) 4 20 200 0.0160

 - ค่าส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือทดลองใช้ระบบ MRV ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ส ารวจโรงงานไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 0.1602
- ค่ายานพาหนะ (รถตู้+น้ ามัน) (2,500 บาท/คัน x 20 วัน x 1 คัน) 1 20 2,500 0.0500
- ค่าท่ีพัก (คืนละ 750 บาท x 10 คืน x 10 คน) 10 10 750 0.0750
- ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีปรึกษา (240 บาท x 4 คน x 20 วัน) 4 20 240 0.0192
- ค่าแท็กซ่ีท่ีปรึกษา (200 บาท x 4 คน x 20 เท่ียว) 4 20 200 0.0160

 - ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 300,000 0.3000
 - ค่าจัดสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง รวม ไม่น้อยกว่า 100 คน 0.0788

- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชม. x 600 บาท) 3 600 0.0018
- ค่าอาหาร (100 คน x 500 บาท/คน) 100 500 0.0500
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100 คน x 50 บาท/คน x 2 ม้ือ) 2 100 50 0.0100
- ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ 1 10,000 0.0100
- ค่าเอกสาร (100 คน x 70 บาท/ชุด) 100 70 0.0070

- ค่าจัดพิมพ์เล่มแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก (200 บาท x 500 เล่ม) 500 เล่ม 200 0.1000
 - ค่าจัดท าเอกสารรายงาน 0.0665

- รายงานฉบับต้น (250 บาท x 10 ชุด) 10 ชุด 250 0.0025
- รายงานความก้าวหน้าฉบับกลาง (400 บาท x 10 ชุด) 10 ชุด 400 0.0040
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (500 บาท x 10 ชุด) 10 ชุด 500 0.0050
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (500 บาท x 50 ชุด) 50 ชุด 500 0.0250
- รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (300 บาท x 100 เล่ม) 100 ชุด 300 0.0300

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการจัดท าระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับ กรอ. 3.9931
1. ท่ีปรึกษา        2.2950
(1.1) บุคลากรหลัก         2.1900 วัตถุประสงค์
      - ผู้จัดการโครงการ วศม.  1 15 4 70,000         0.2800 1. เพ่ือจัดท าระบบการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ
      - ผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัย วศม.  1 7 5 46,000         0.2300 วิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
      - ผู้เช่ียวชาญด้านการควบคุมและการจัดการเคมีอันตราย วศม.  2 7 5 46,000         0.4600 อุตสาหกรรม
      - ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษส่ิงแวดล้อม วศม.  2 7 5 46,000         0.4600 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ
      - นักวิทยาศาสตร์ วทบ.  8 3 5 19,000 0.7600        วิเคราะห์เอกชน

(1.2) บุคลากรสนับสนุน        0.1050 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
     - ผู้ประสานงานโครงการ  1 1 7 15,000         0.1050 มีระบบส าหรับการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

(1.3) งบด าเนินการ        1.6981 เอกชนท่ีสะดวก รวดเร็วส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

(1.3.1) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 150 คน 0.1157 อุตสาหกรรมและเจ้าหน้าหน้าท่ี อีกท้ังบุคลากร
     - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 150 คน) 150 คน 1 500 0.0750 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนมีคุณภาพมาตรฐาน
     - ค่าอาหารว่าง + เคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 150 คน) 150 คน 2 50 0.0150 ตามได้รับการพัฒนา
     - ค่าเอกสาร (150 คน x 70 บาท) 150 คน 1 70 0.0105
    - 'ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง) 1 คน 6 1,200 0.0072
     - ค่าเช่าอุปกรณ์และห้องประชุม 1 คร้ัง 1 8,000 0.0080

(1.3.2) ภาคสนาม ศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดท าแนวทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 0.09345
(1.3.2.1) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (2 คร้ัง คร้ังละอย่างน้อย 20 คน) 0.0572
     - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 20 คน x 1 ม้ือ x 2 คร้ัง) 20 คน 2 500 0.0200
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 20 คน x 2 คร้ัง) 20 คน 4 50 0.0040
     - ค่าเอกสาร (70 บาท x 20 คน x 2 คร้ัง) 20 ชุด 2 70 0.0028
     - ค่าเช่าอุปกรณ์และห้องประชุม (8,000 บาท/คร้ัง) x 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8,000 0.0160
     - ค่าวิทยากร (ช่ัวโมงละ 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง) x 2 คร้ัง 6 ช่ัวโมง-วัน 2 1,200 0.0144
(1.3.2.2) ศึกษาข้อมูลส ารวจภาคสนาม ณ ห้องปฏิบัติการ  (1 คร้ัง) 0.03625
    - ค่าท่ีพัก (คร้ังละ 1 คืน*5 แห่ง*3 คน/แห่ง ) คืนละ 750 บาท (พักเด่ียว) x 3 คน 15 คืน-คน 750 0.01125
    - ค่าพาหนะ (คร้ังละ 2 วัน*5 แห่ง รถตู้ +ค่าเช้ือเพลิง 2,500 บาท) 10 คร้ัง 2,500 0.0250

(1.3.3) ส ารวจ และให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดการสารเคมี ณ ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 วันต่อห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการ 0.1108
    - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 60 คน x 1 ม้ือ x 2 คร้ัง) 60 คน 2 500 0.0600
    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 60 คน x 2 คร้ัง) 60 คน 4 50 0.0120
    - ค่าเอกสาร (70 บาท x 60 คน x 2 คร้ัง) 60 ชุด 2 70 0.0084

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ประสบการณ์

(ปี)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ
ระดับการศึกษา จ านวนท่ี

ปรึกษา (คน)
ประสบการณ์

(ปี)
ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

    - ค่าเช่าอุปกรณ์และห้องประชุม  (8,000 บาท/คร้ัง) x 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8,000 0.0160
    - ค่าวิทยากร (ช่ัวโมงละ 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง) x 2 คร้ัง 6 ช่ัวโมง-วัน 2 1,200 0.0144

(1.3.4) ค่าใช้จ่ายภาคสนามให้ค าปรึกษา (เข้าให้ค าปรึกษา 2 คร้ัง 45 แห่ง) 1.0800
    - ค่าท่ีพัก (คร้ังละ 2 คืน*2 คร้ัง/แห่ง*45 แห่ง* 3 คน/แห่ง) คืนละ 750 บาท (พักเด่ียว) x 3 คน 540 คืน-คน 750 0.4050
    - ค่าพาหนะ (คร้ังละ 3 วัน*2 คร้ัง/แห่ง*45 แห่ง ค่าเช้ือเพลิง 2,500 บาท) 270 คร้ัง 2,500 0.6750

(1.3.5) จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี กรอ. ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร  ประมาณ 50 คน 0.0974
      - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 50 คน x 1 ม้ือ) x 2 หลักสูตร 50 คน 2 500 0.0500
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน) x 2 หลักสูตร 50 คน 4 50 0.0100
      - ค่าเอกสาร (70 บาท x 50 คน) x 2 หลักสูตร 50 ชุด 2 70 0.0070
      - ค่าเช่าอุปกรณ์และห้องประชุม  (8,000 บาท/คร้ัง) x 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8,000 0.0160
      - ค่าวิทยากร (ช่ัวโมงละ 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง) x 2 คร้ัง 6 ช่ัวโมง-วัน 2 1,200 0.0144

(1.3.6) แนวทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 300 เล่ม 0.0750
     - แนวทางการจัดการสารเคมี  (250 บาท x 300 เล่ม) 300 เล่ม 250 0.0750

(1.3.7) เผยแพร่ผลสรุปโครงการ 0.0750
      - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) 100 คน 1 500 0.0500
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน) 100 คน 2 50 0.0100
      - ค่าเอกสาร (ชุดละ 70 บาท x 100 ชุด) 100 ชุด 1 70 0.0070
      - ค่าเช่าอุปกรณ์และห้องประชุม (8,000 บาท/คร้ัง) 1 คร้ัง 8,000 0.0080

(1.3.8) จัดท ารายงาน 0.0468
     - รายงานฉบับเบ้ืองต้น  (9 เล่ม x 600 บาท) 9 เล่ม 1 600 0.0054
     - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 (9 เล่ม x 800 บาท) 9 เล่ม 1 800 0.0072
     - รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 (9 เล่ม x 800บาท) 9 เล่ม 1 800 0.0072
     - ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (9 เล่ม x 1,000บาท) 9 เล่ม 1 1,000 0.0090
     - รายงานฉบับฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผู้บริหาร (15 เล่ม x 1,200บาท) 15 เล่ม 1 1,200 0.0180

(1.3.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.0040

หมายเหตุ
 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นเมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 29.5296        

กิจกรรม : การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 29.5296        

งบรายจ่ายอ่ืน 29.5296        

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 29.5296        

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและส ารวจสถานะปัจจุบันของ 10.0000        

ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวช้ีวัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี
สุราษฎร์ธานี และสงขลา)
1. ท่ีปรึกษาไทย 3.0800          วัตถุประสงค์
(1.1) บุคลากรหลัก 2.7200          1) เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบันของตัวช้ีวัดการเป็นเมือง
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ (วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) สารสนเทศ P 1 15 4 70,000 0.2800           อุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย วิศวกรรม P 1 10 2 50,000 0.1000           15 จังหวัด และสามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการประเมิน

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐศาสตร์ P 1 10 3 50,000 0.1500           การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง 

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ P 5 10 7 50,000 1.7500           รวมท้ังน าข้อมูลท่ีส ารวจได้มาคิดผลตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรม P 1 10 2 50,000 0.1000           การลงทุนในด้านต่างๆ

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนา วิศวกรรม P 1 10 2 50,000 0.1000           2) น าข้อมูลท่ีเก็บได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ

ค่าแตบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินและการรับรองระบบ วิศวกรรม P 2 5 3 40,000 0.2400           วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.3600 ในอนาคต รวมท้ังสรุปข้อมูลต่างๆเพ่ือ
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน สนับสนุน P 3 8 15,000 0.3600 การประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3) ค่าใช้จ่าย 6.9200

(1.3.1) ลงพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด 2.3661
ค่ารถตู้โดยสาร (2,500 บาท x 30 คัน x 10 วัน) 30         คัน 10 2,500         0.7500
ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 30 ทีม ทีมละ 2 คน x 10 โรงงาน) 60         คน 10 240            0.1440
ค่าเคร่ืองบิน (5,000 บาท x 6 คน x 6 เท่ียว x 3 จังหวัด ) 18         คน 6 5,000         0.5400
ค่าเอกสารแบบประเมินตนเอง 300       ชุด 1 100            0.0300 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (30 ทีม x ทีมละ 10 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 2 ห้อง x ห้องละ 2 คืน x คืนละ 750 บาท) 60         ห้อง 20 750            0.9000 1. จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล DVD 10         แผ่น 11.70         0.0001 เชิงนิเวศ ท่ีสอดคล้องแผนแม่บทเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
Thumb Drive ขนาด 1 TB 2           เคร่ือง 1,000         0.0020 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(1.3.2) จัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วนโรงงาน รวมท้ังวิเคราะห์ ท านาย และสรุปผลเก่ียวกับตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ 3.5000 2. อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและย่ังยืน 
ระบบสามารถปฏิบัติงานแบบออฟไลน์ได้ และน าข้อมูลท่ีได้จากการใช้งานออฟไลน์เพ่ิมลงในระบบออนไลน์ภายหลังได้ 1 ระบบ 200,000     0.2000 โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบสามารถแสดงผลการพัฒนาตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบเชิงพ้ืนท่ี 1 ระบบ      200,000 0.2000 ส่ิงแวดล้อม
ระบบสามารถประเมินระดับของตัวช้ีวัดรายโรงและพ้ืนท่ี โดยสามารถบอกได้ว่าพ้ืนท่ีน้ีหรือโรงงานน้ีอยู่ในระดับใด 1 ระบบ    1,000,000 1.0000 3. ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสามารถน าเข้า เพ่ิมเติม และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เช่น PDF Word Excel และอ่ืน ๆ 1 ระบบ      200,000 0.2000 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเพ่ือเติบโตไปด้วยกัน
ระบบสามารถวิเคราะห์ระดับของตัวช้ีวัดได้จากข้อมูลแบบประเมินตัวช้ีวัดท่ีส ารวจและท่ีกรอกจากระบบ 1 ระบบ      300,000 0.3000 อย่างเช่ือมโยง เก้ือกูล และสมดุลร่วมกัน
ระบบสามารถแจ้งแนวโน้มและทิศทางการพัฒนารายตัวช้ีวัดของโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆท่ีน่าเช่ือถือ 1 ระบบ      200,000 0.2000
ระบบสามารถเก็บข้อมูลต่างๆผ่านอุปกรณ์มือถือต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต เพ่ือน าเข้าข้อมูลผ่านโปรแกรมได้ 1 ระบบ    1,000,000 1.0000
ระบบสามารถติดตามสถานะของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายโรงงานอย่างต่อเน่ือง และแจ้งเตือนหากไม่มีการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ 1 ระบบ      200,000 0.2000
ระบบมีการรองรับการเพ่ิมข้อมูลของพ้ืนท่ีของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต 1 ระบบ 200,000     0.2000
(1.3.3) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ จ านวน 300 ชุด 0.1500
ค่าจัดท าคู่มือการใช้งานระบบมีขนาด A4 พิมพ์สี จ านวนไม่น้อยกว่า 300 เล่ม 300 เล่ม            500 0.1500
(1.3.4) จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน 0.0752
ค่าสถานท่ี พร้อมตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก (วันละ 5,000 x 2 วัน) 2 วัน 5,000         0.0100
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 2 คน x 2 วัน) 2 คน 2 240            0.0010
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (2 คน x 2 คืน x 750 บาท ) 2 คน 2 750            0.0030
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (ม้ือละ 50 บาท x 2 วัน x 20 คน) 20 คน 4 50             0.0040
ค่าอาหากลางวัน (500 บาท x 20 คน x 2 ม้ือ) 20 คน 2 500            0.0200
ค่าเช่ารถ รวมน้ ามัน (2,500 บาท x 2 คัน x 2 วัน) 2 คัน 2 2,500         0.0100
จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม (250 บาท x 20 ชุด) 20 ชุด 250            0.0050
ค่าวิทยากร (4 คน x 8 ช่ัวโมง  x 1,200 บาท) 2 คน 8 1,200         0.0192
ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 2 คืน x 750 บาท) 2 คน 2 750            0.0030



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.5) ส่งมอบข้อมูลให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ในรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ดังน้ี 0.0040
 - External HDD ขนาด 1 TB 2 อัน 2000 0.0040
(1.3.6) จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 0.73900
ค่าสถานท่ี พร้อมตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก (วันละ 90,000 ) 1 วัน 90,000       0.0900

ค่าพิธีกร 1 คน 1 คน 1 30,000       0.0300

เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 10 คน x 2 วัน) 10 คน 2 240            0.0048

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (10 คน x 1 คืน x 750 บาท ) 10 คน 1 750            0.0075

ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (ม้ือละ 50 บาท x 1 วัน x 200 คน) 200 คน 2 50             0.0200

ค่าอาหากลางวัน (500 บาท x 200 คน x 1 ม้ือ) 200 คน 1 500            0.1000

ค่าเช่ารถ รวมน้ ามัน (2,500 บาท x 15 คัน x 1 วัน) 15 คัน 1 2,500         0.0375

จัดท าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 200 ชุด) 200 ชุด 70             0.0140

ค่าวิทยากร (5 คน x 4 ช่ัวโมง  x 1,200 บาท) 5 คน 4 1,200         0.0240

ค่าท่ีพักวิทยากร (5 คน x 1 คืน x 750 บาท) 5 คน 1 750            0.00375

ค่าบรรยาย ค่าพากย์ ไม่เกิน 15 นาที 1           คน 1 3,000         0.0030

ค่าตอบแทนช่างภาพโทรทัศน์ 1           คน-ชม. 3 2,000         0.0060

ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างภาพโทรทัศน์ 1           คน-ชม. 3 1,000         0.0030

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมเสียง 1           คน-ชม. 3 1,000         0.0030

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมแสง 1           คน-ชม. 3 1,000         0.0030

ค่าเขียนบทโทรทัศน์ บทวีดิทัศน์ ไม่เกิน 15 นาที 1           1 5,000         0.0050

ค่าผู้ก ากับการแสดง 60 นาทีข้ึนไป 1           คน 15,000       0.0150

ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง 60 นาทีข้ึนไป 1           คน 8,000         0.0080

ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบไม่เคล่ือนไหว 2           หน้า 2,000         0.0040

ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 พิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด 5,000     ใบ 1.49           0.00745

ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด 5,000     ใบ 70             0.3500
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา
จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.7) ค่าจัดท ารายงาน 0.0816          

 - แผนการด าเนินโครงการ 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 ช้ิน (500 บาท x 12 ฉบับ)          12 ฉบับ            600 0.0072           

 - รายงานฉบับกลาง 1 จ านวน 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 ช้ิน (1,000 บาท x 12 ฉบับ)          12 ฉบับ          1,000 0.0120           

 - รายงานฉบับกลาง 2 จ านวน 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 ช้ิน (1,000 บาท x 12 ฉบับ)          12 ฉบับ          1,000 0.0120           

 - รายงานฉบับกลาง 3 จ านวน 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 ช้ิน (1,000 บาท x 12 ฉบับ)          12 ฉบับ          1,000 0.0120           

 - รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 ช้ิน (1,200 บาท x 12 ฉบับ)          12 ฉบับ          1,200 0.0144           

 - รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12         ฉบับ 1,000         0.0120           

 - รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12         ฉบับ 1,000         0.0120           

(1.3.8) ค่าเบ็ดเตล็ด 4,123         0.004123       

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวช้ีวัด 4.5000       

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3  ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
(Resource efficiency) และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
1. ท่ีปรึกษาไทย 1.1755       1. สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
(1.1) บุคลากรหลัก 0.8500       อุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ (ป.โท ประสบการณ์ 15 ปี) วิศวกรรม  1 15 4 50,000       0.2000        เชิงนิเวศ
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) วิศวกรรม  1 10 4 30,000       0.1200        2. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) เศรษฐศาสตร์  1 10 2 30,000       0.0600        เป้าหมาย 8 จังหวัด ให้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) คอมพิวเตอร์  1 10 2 30,000       0.0600        (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรม (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี วิศวกรรม  1 10 4 30,000       0.1200        ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 3 

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนา (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) วิศวกรรม  1 10 3 30,000       0.0900        3. ปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการ

ค่าตอบแทนวิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม (ป.โท ประสบการณ์ 3 ปี) วิศวกรรม  2 3 5 20,000       0.2000        แลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (Industail Symbiosis) 
(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.3255 ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการ ป.ตรี สนับสนุน  3 7 15,500       0.3255 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
(1.3) ค่าใช้จ่าย 3.3245 1. จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
(1.3.1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 0.0864 เชิงนิเวศ ท่ีสอดคล้องแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรม
(1.3.1.1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเว็บไซด์ (web site) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 0.0464 เชิงนิเวศและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าจัดออกแบบกราฟฟิก จ านวน 29 หน้า 29 หน้า 1,600         0.0464 2. อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและ
(1.3.1.2) จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 0.0400 ย่ังยืน โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ
ค่าท าป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล จ านวน 40 ผืน 40 ผืน 1,000         0.0400 สังคม และส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

(1.3.2) สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด  จ านวน 2 วัน ไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน 
 0.6744 3. ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่าสถานท่ี พร้อมตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก (วันละ 12,000 x 2 วัน) 16 วัน 12,000       0.1920 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี เพ่ือเติบโตไปด้วยกัน
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 5 คน x 16 วัน) 5 คน 16 240            0.0192 อย่างเช่ือมโยง
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (5 คน x 8 คืน x 750 บาท ) 5 คน 8 750            0.0300
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (ม้ือละ 50 บาท x 2 ม้ือ x 150 คน) 200 คน 4 50             0.0400
ค่าอาหากลางวัน (500 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ) 200 คน 2 500            0.2000
ค่าเช่ารถ รวมน้ ามัน (2500 บาท x 8 คัน x 2 วัน) 8 คัน 2 2,500         0.0400
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (70 บาท x 150 ชุด) 200 ชุด 70             0.0140
ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง  x 1,200 บาท x 8 วัน 2 คน 48 1,200         0.1152
ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน x 2 คืน x 750 บาท x 8 วัน 2 คน 16 750            0.0240

(1.3.3) ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน เข้าโรงงาน 4 คร้ัง ผู้เช่ียวชาญคร้ังละ 2 คน 1.9476

เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี  (240 บาท x ทีมละ 2 คน x 4 คร้ัง) (6 ทีม 5 โรงงาน ) 60         คน-โรงงาน-วัน 8 240           0.1152
ค่าเดินทางเจ้าหน้าท่ี เช่ารถรวมค่าน้ ามัน  (6 คัน 5 โรงงาน ) (2 วัน x โรงงานละ 4 คร้ัง x วันละ 2,500 บาท) 30         คัน-โรงงาน-วัน 8 2,500         0.6000
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (โรงงานละ 4 คร้ัง x คร้ังละ 4 คืน x คืนละ 750 บาท )  (6 ทีม 5 โรงงาน ) 60         คน-ห้อง-คืน 8 750           0.3600
ค่าให้ค าปรึกษาเชิงลึกของผู้เช่ียวชาญ (2,000 บาท x 4 คร้ัง x ทีมละ 2 คน (6 ทีม 5 โรงงาน ) 60         คน-โรงงาน-วัน 4 2,000         0.4800
ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ (คร้ังละ 2 ห้อง x ห้องละ 4 คร้ัง x  คืนละ 750 บาท ) (6 ทีม 5 โรงงาน ) 60         คน-ห้อง-คืน 8 750           0.3600
จัดท าเอกสารประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (30 ชุด x 4 คร้ัง) 30 ชุด 4 70             0.0084
ค่าจัดท ารายงาน (30 โรงงาน  x โรงงานละ2 ชุด x ชุดละ 100 บาท x 4 คร้ัง)  30         ชุด 8 100           0.0240
(1.3.4) ทวนสอบติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม (Verification) ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด 0.2847
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (6 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x คร้ังละ 1 วัน x 240 บาท) 30 คน-วัน 1 240            0.0072
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (6 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 1 ห้อง x คืนละ 750 บาท ) 30 ห้อง-คืน 1 750            0.0225
ค่าเดินทางเจ้าหน้าท่ี เช่ารถรวมค่าน้ ามัน (6 คัน x คันละ 5 โรงงาน x  คร้ังละ 1 วัน x วันละ 2,500 บาท) 30 คัน-วัน 1 2,500         0.0750
ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ (6 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 2 ห้อง x คืนละ 1,200 บาท ) 60 ห้อง-คืน 1 750            0.0450
ค่าให้ผู้เช่ียวชาญทวนสอบ (6 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 2 คน คร้ังละ 2,000 บาท (อ้างอิงจากโครงการ GI-ทีมละ 2,000 บาท) 60 คน-โรงงาน-วัน 1 2,000         0.1200
ค่าจัดท ารายงาน 30 โรงงาน  x โรงงานละ 2 ชุด x ชุดละ 250 บาท)  60 โรงงาน 250            0.0150
(1.3.5) จัดท าใบรับรองและโล่ เพ่ือมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 0.0510
โล่รางวัล (1600 บาท x 30 อัน) 30 อัน 1,600         0.0480
ประกาศเกียรติบัตร ( 100 บาท x 30 ใบ) 30 ใบ 100            0.0030
(1.3.6) รวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) 0.0225

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดรายโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 5 ช้ิน 1,500         0.0075

ค่าจัดท าเล่มรายงานข้อมูลรายตัวช้ีวัดของโรงงาน 30 โรงงาน  x โรงงานละ 2 ชุด x ชุดละ 250 บาท)  60 ชุด 250            0.0150
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(1.3.7) ค่าจัดท ารายงาน 0.1860
รายงานสรุปยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 60 เล่ม พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน 60 ชุด 2,000         0.1200

แผนการด าเนินโครงการ 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060

รายงานฉบับกลาง 1 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120

รายงานฉบับกลาง 2 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120

รายงานฉบับกลาง 3 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120

รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060

(1.4) ด าเนินการเอง

(1.4.1) ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 8 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โรงงาน เจ้าหน้าท่ีเข้าโรงงานคร้ังละ 3 คน 0.0692
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี  (240 บาท x 3 คน x 6 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน ) q 3           คน-โรงงาน-วัน 12 240           0.0086

ค่ารถตู้รวมน้ ามันเช้ือเพลิง (2 วัน x โรงงานละ 3 คร้ัง x คร้ังละ 2,500 บาท) 2           คัน-โรงงาน-วัน 3 2,500         0.0150

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (โรงงานละ 3 คร้ัง x 3 คน x 6 คืน x คืนละ 750 บาท ) 3           คน-ห้อง-คืน 18 750           0.0405

จัดท าเอกสารประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (10 ชุด x 3 คร้ัง x 70 บาท) 10 ชุด 3 70             0.0021

ค่าจัดท ารายงาน (2 โรงงาน x โรงงานละ 3 ชุด x ชุดละ 500 บาท)  6           ชุด 500           0.0030

(1.5) ค่าเบ็ดเตล็ด 0.00266
ค่าเบ็ดเตล็ด          2,400 0.00266

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผน เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ผลของการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี 2.0747       

1. ท่ีปรึกษาไทย 1.1600       วัตถุประสงค์
(1.1) บุคลากรหลัก 0.6800       1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
ผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม P 1 15 2 85,000 0.1700       กับการตรวจประเมินในด้านต่างๆให้แก่ผู้ตรวจ
นักวิชาการด้านการตรวจประเมินฯ หรือวิเคราะห์ผลโครงการ วิศวกรรม P 1 10 3 50,000 0.1500       ประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม P 1 10 3 50,000 0.1500       เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในระบบการทวนสอบ

นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม เศรษฐศาสตร์ P 1 5 3 35,000 0.1050       2. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

นักวิชาการด้านบริหารจัดการ วิศวกรรม P 1 5 3 35,000 0.1050       เพ่ือให้ภาคประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.4800       เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน สนับสนุน P 4 8 15,000 0.4800       3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจประเมิน
(1.3) ค่าใช้จ่าย 0.9147 ระดับการเป็นความเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือ
(1.3.1) จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน 0.0221 เป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาใน
ค่าสถานท่ี (5,000 บาท x 1  วัน ) 1           วัน 5,000         0.0050 พ้ืนท่ีเป้าหมาย
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 30 คน x 1 คร้ัง) 30         ชุด 70             0.0021 4. เพ่ือส่ือการเรียนรู้ในเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม (500 บาท x 1 วัน x 30 คน x 1 คร้ัง ) 30         คน 500           0.0150 และความรู้ในเชิงวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
(1.3.2) จัดท าคู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 0.0750 พ้ืนท่ีเป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ค่าจัดท ารูปเล่มคู่มือ เล่มย่อย 5 ระดับ ระดับละ 1 คู่มือ ๆ แต่ละระดับมีจ านวน 50 เล่ม (300 บาท x 5 ระดับ x 50 เล่ม) 250       เล่ม 300           0.0750 ตามเป้าหมาย
(1.3.3) ด าเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ 0.39357
ค่าสถานท่ี (5,000 บาท x 1 วัน x  18 พ้ืนท่ี ) 18 พ้ืนท่ี          5,000 0.09000
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (500 บาท x 20 คน x 1 วัน x 18 พ้ืนท่ี) 20 คน 18            500 0.18000 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  (750 บาท x 2 คน x 1 คืน x 13 พ้ืนท่ี) 2 คน 13            750 0.01950 1. ระบบการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่ารถตู้ รวมน้ ามัน  (2,500 บาท x 1 คัน x  2 วัน x 18 พ้ืนท่ี) 18 พ้ืนท่ี 2          2,500 0.09000 เชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นท่ียอมรับ
ค่าเบ้ียเล้ียงผู้ตรวจประเมิน (240 บาท x 1 คน x 1 วัน x 18 พ้ืนท่ี) 1 คน 18            240 0.00432 ของหน่วยงาน และผู้เก่ียวข้อง
ค่าท่ีพักผู้ตรวจประเมิน  (750 บาท x 1 คน x 1 คืน x 13 พ้ืนท่ี) 1 คน 13            750 0.00975 2. ระบบการรายงานผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ค่าเอกสารประกอบการตรวจประเมิน (70 บาท x 20 คน) 20 ชุด              70 0.00140 เชิงนิเวศ และระบบสารสนเทศ สามารถน าไปใช้
(1.3.4) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 0.10795 ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าสถานท่ี (5,000 บาท x 1 วัน x  5 พ้ืนท่ี ) 5 พ้ืนท่ี          5,000 0.02500 3. เกิดการตระหนักรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของการ
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม (500 บาท x 1 วัน x 30 คน x 5 คร้ัง ) 30 คน 5            500 0.07500 เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ค่าท่ีพักวิทยากร  (750 บาท x 1 คน x 1 คืน x 5 คร้ัง) 1 คืน 1            750 0.00075 และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ค่าวิทยากร (1200 บาท x 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 5 คร้ัง) 6 ช่ัวโมง 1          1,200 0.00720
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (750 บาท x 2 คน x 1 คืน x 5 คร้ัง) 2 คน 5            750 0.00750
ค่ารถตู้  (2,500 บาท x 1 คัน x 5 คร้ัง) 5 คัน          2,500 0.01250
ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 30 คน x 1 วัน x 5 คร้ัง) 30 ชุด 5              70 0.01050
(1.3.5) จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับรองผลการตรวจประเมิน 0.0221
ค่าสถานท่ี (5,000 บาท x 1 วัน ) 1 วัน          5,000 0.0050
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 30 คน x 1 คร้ัง) 30 คน              70 0.0021
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม (500 บาท x 1 วัน x 30 คน x 1 คร้ัง ) 30 คน            500 0.0150
(1.3.6) วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดท ารายงานสรุป ผลการวิเคราะห์ 0.2160
ค่าเอกสารสรุป พร้อมจัดท ารูปเล่มจ านวน 18 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 20 เล่ม
 (500 บาท x 18 พ้ืนท่ี x 20 เล่ม) 18 พ้ืนท่ี 20            600 0.2160
(1.3.7) จัดท าเอกสารรายงาน 0.0772
จัดส่งรายงานฉบับเบ้ืองต้น 12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (500 บาท x  12  ฉบับ)          12 ฉบับ            500 0.0060
จัดส่งรายงานฉบับกลาง 12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (800 บาท x  12  ฉบับ)          12 ฉบับ            800 0.0096
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (800 บาท x  12  ฉบับ)          12 ฉบับ 800 0.0096
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 12  ฉบับ พร้อม CD-Rom 1 แผ่น (1,000 บาท x  12  ฉบับ)          12 ฉบับ          1,000 0.0120
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย พร้อม CD-Rom (300 บาท x 20  ฉบับ) 20 ฉบับ          1,000 0.0200
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ พร้อม CD-Rom (500 บาท x 20  ฉบับ)          20 ฉบับ          1,000 0.0200

(1.3.8) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด            780 0.00078
หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5.0000       
ระดับท่ี 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)
1. ท่ีปรึกษาไทย 1.4255       1. สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
(1.1) บุคลากรหลัก 1.1000       อุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ (ป.โท ประสบการณ์ 15 ปี) วิศวกรรม  1 15 4 50,000 0.2000        เชิงนิเวศ
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) วิศวกรรม  2 10 4 30,000 0.2400        2. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) เศรษฐศาสตร์  1 10 2 30,000 0.0600        เป้าหมาย 7 จังหวัด ให้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) คอมพิวเตอร์  1 10 2 30,000 0.0600        (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็น

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรม (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี วิศวกรรม  1 10 6 30,000 0.1800        เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนา (ป.โท ประสบการณ์ 10 ปี) วิศวกรรม  1 10 4 30,000 0.1200        3. ปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการ

ค่าตอบแทนวิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม (ป.โท ประสบการณ์ 3 ปี) วิศวกรรม  2 3 6 20,000 0.2400        แลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (Industail Symbiosis) 
(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.3255       ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการ ป.ตรี สนับสนุน  3 7 15,500 0.3255        ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
(1.3) ค่าใช้จ่าย 3.5745       1. จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
(1.3.1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 0.0980       เชิงนิเวศ ท่ีสอดคล้องแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรม
(1.3.1.1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเว็บไซด์ (web site) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 0.0630       เชิงนิเวศและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าจัดออกแบบกราฟฟิก จ านวน 40 หน้า 42 หน้า 1,500         0.0630        2. อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและ
(1.3.1.2) จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 0.0350       ย่ังยืน โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ
ค่าท าป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล จ านวน 35 ผืน 35 ผืน 1,000         0.0350        สังคม และส่ิงแวดล้อม
(1.3.2) สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด จ านวน 2 วัน ไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน 
 0.4604       3. ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ค่าสถานท่ี พร้อมตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก (วันละ 5,000 x 2 วัน) 14 วัน 5,000         0.0700        เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี เพ่ือเติบโตไปด้วยกัน
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 5 คน x 14 วัน) 5 คน 14 240            0.0168        อย่างเช่ือมโยง

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง  รวมเงิน

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)
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ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง  รวมเงิน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (5 คน x 7 คืน x 750 บาท ) 5 คน 7 750            0.0263        
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (ม้ือละ 50 บาท x 2 ม้ือ x 150 คน) 150 คน 4 50             0.0300        
ค่าอาหากลางวัน (500 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ) 150 คน 2 500            0.1500        
ค่าเช่ารถ รวมน้ ามัน (2500 บาท x 7 คัน x 2 วัน) 7 คัน 2 2,500         0.0350        
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (70 บาท x 150 ชุด) 150 ชุด 70             0.0105        
ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง  x 1,200 บาท x 7 วัน 2 คน 42 1,200         0.1008        
ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน x 2 คืน x 750 บาท x 7 วัน 2 คน 14 750            0.0210        
(1.3.3) ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน เข้าโรงงาน 4 คร้ัง ผู้เช่ียวชาญคร้ังละ 2 คน 2.3082       

เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี  (240 บาท x ทีมละ 2 คน x 4 คร้ัง ) (7 ทีม 5 โรงงาน ) 70         คน-โรงงาน-วัน 8 240           0.1344        
ค่าเดินทางเจ้าหน้าท่ี เช่ารถรวมค่าน้ ามัน  (7 คัน 5 โรงงาน ) (1 วัน x โรงงานละ 4 คร้ัง x วันละ 2,500 บาท) 35         คัน-โรงงาน-วัน 8 2,500         0.7000        
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (โรงงานละ 4 คร้ัง x คร้ังละ 2 ห้อง x คืนละ 750 บาท )  (7 ทีม 5 โรงงาน ) 70         คน-ห้อง-คืน 8 750           0.4200        
ค่าให้ค าปรึกษาเชิงลึกของผู้เช่ียวชาญ (2,000 บาท x 4 คร้ัง x ทีมละ 2 คน (7 ทีม 5 โรงงาน ) 70         คน-โรงงาน-วัน 4 2,000         0.5600        
ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ (คร้ังละ 2 ห้อง x ห้องละ 4 คร้ัง x  คืนละ 750 บาท ) (7 ทีม 5 โรงงาน ) 70         คน-ห้อง-คืน 8 750           0.4200        
ค่าเคร่ืองบิน ไป-กลับ (ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี สงขลา) (3 จังหวัด x 3,000 บาท x 4 คร้ัง) (เท่ียวละ 1,500 ไป-กลับ 3,000 บาท/คน) 2 คน 12 1,500         0.0360        
จัดท าเอกสารประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (35 ชุด x 4 คร้ัง x 70 บาท) 35 ชุด 4 70             0.0098        
ค่าจัดท ารายงาน (35 โรงงาน  x โรงงานละ2 ชุด x ชุดละ 100 บาท x 4 คร้ัง)  35         ชุด 8 100           0.0280        
(1.3.4) ทวนสอบติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม (Verification) ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด 0.3502       
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (7 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x คร้ังละ 1 วัน x 240 บาท) 35 คน-วัน 1 240            0.0084        
ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (7 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 1 ห้อง x คืนละ 750 บาท ) 35 ห้อง-คืน 1 750            0.0263        
ค่าเดินทางเจ้าหน้าท่ี เช่ารถรวมค่าน้ ามัน (7 คัน x คันละ 5 โรงงาน x  คร้ังละ 1 วัน x วันละ 2,500 บาท) 35 คัน-วัน 1 2,500         0.0875        
ค่าท่ีพักผู้เช่ียวชาญ (7 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 2 ห้อง x คืนละ 1,200 บาท ) 70 ห้อง-คืน 1 750            0.0525        
ค่าให้ผู้เช่ียวชาญทวนสอบ (7 ทีม x ทีมละ 5 โรงงาน x โรงงานละ 1 คร้ัง x คร้ังละ 2 คน คร้ังละ 2,000 บาท (อ้างอิงจากโครงการ GI-ทีมละ 2,000 บาท) 70 คน-โรงงาน-วัน 1 2,000         0.1400        
ค่าเคร่ืองบิน ไป-กลับ (ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี สงขลา) (3 จังหวัด x 3,000 บาท x 9 คร้ัง) (เท่ียวละ 1,500 ไป-กลับ 3,000 บาท/คน) 3 คน 4 1,500         0.0180        
ค่าจัดท ารายงาน 35 โรงงาน  x โรงงานละ 2 ชุด x ชุดละ 250 บาท)  35 โรงงาน 2 250            0.0175        
(1.3.5) จัดท าใบรับรองและโล่ เพ่ือมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 0.0595       
โล่รางวัล (1600 บาท x 35 อัน) 35 อัน 1,600         0.0560        
ประกาศเกียรติบัตร ( 100 บาท x 35 ใบ) 35 ใบ 100            0.0035        
(1.3.6) รวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) 0.0275       
ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดรายโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 10 ช้ิน 1,000         0.0100        
ค่าจัดท าเล่มรายงานข้อมูลรายตัวช้ีวัดของโรงงาน 35 โรงงาน  x โรงงานละ 2 ชุด x ชุดละ 250 บาท)  70 ชุด 250            0.0175        
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(1.3.7) ค่าจัดท ารายงาน 0.1710       
รายงานสรุปยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 70 เล่ม พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 2 อัน 70 ชุด 1,500         0.1050        

แผนการด าเนินโครงการ 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060        

รายงานฉบับกลาง 1 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120        

รายงานฉบับกลาง 2 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120        

รายงานฉบับกลาง 3 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120        

รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทย 12 ฉบับ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (1,000 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 1,000         0.0120        

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060        

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างละ 1 อัน (500 บาท x 12 ฉบับ) 12 ชุด 500            0.0060        

(1.4) ด าเนินการเอง

(1.4.1) ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โรงงาน เจ้าหน้าท่ีเข้าโรงงานคร้ังละ 5 คน 0.0998       
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี  (240 บาท x 5 คน x 6 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน ) q 5           คน-โรงงาน-วัน 12 240           0.0144        

ค่ารถตู้รวมน้ ามันเช้ือเพลิง (2 วัน x โรงงานละ 3 คร้ัง x คร้ังละ 2,500 บาท) 2           คัน-โรงงาน-วัน 3 2,500         0.0150        

ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (โรงงานละ 3 คร้ัง x 5 คน x 6 คืน x คืนละ 750 บาท) 5           คน-ห้อง-คืน 18 750           0.0675        

จัดท าเอกสารประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับตามตัวช้ีวัดฯ (10 ชุด x 3 คร้ัง x 70 บาท) 10 ชุด 3 70             0.0021        

ค่าจัดท ารายงาน (2 โรงงาน  x โรงงานละ2 ชุด x ชุดละ 200 บาท)  4           ชุด 200           0.0008        

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



แบบ ก.10

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โครงการในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับปิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน (CSR Beginning and CSR-DIW) 7.9549       

1. ท่ีปรึกษาไทย 1.8600       

(1.1) บุคลากรหลัก 1.6800       วัตถุประสงค์
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ วิศวกรรม  1 15 4 90,000 0.3600        1. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการให้ค าปรึกษา วิศวกรรม  1 3 6 65,000 0.3900        และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development)

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการตรวจประเมิน วิศวกรรม  1 3 6 65,000 0.3900        แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีด้านพัฒนาโปรแกรมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรม  2 3 6 45,000 0.5400        2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(1.2) บุคลากรสนับสนุน 0.1800       อุตสาหกรรมกับชุมชน ท าให้มีการพ่ึงพากันในสังคม
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน สนับสนุน  2 2 6 15,000 0.1800 (Social Symbiosis) และขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ี
(1.3) ค่าใช้จ่าย 6.0949 เป็นไปอย่างย่ังยิน
(1.3.1) จัดพิมพ์เอกสารมาตรฐาน แนวทางและรูปแบบรายงาน 0.2107 3. เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
1) คู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (200 บาท x 500 เล่ม) 500       เล่ม 200            0.1000 ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้าและสนับสนุน
2) คู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (200 บาท x 500 เล่ม) 500       เล่ม 200            0.1000 ให้วิสาหกิจเหล่าน้ันมีความเข้มแข็ง สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
3) จัดท าแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) (10.70 บาท x 1,000 แผ่น) 1,000     แผ่น 10.70         0.0107 ในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social 
(1.3.2) เชิญชวนรับสมัคร 0.02019 Enterprise) เพ่ือพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาล
1) เอกสารประชาสัมพันธ์ ต่อไป
   - โปสเตอร์ (6.15 บาท x 1,000 แผ่น) 1,000     แผ่น 6.15           0.00615 4. สนับสนุนให้พ้ืนท่ีเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็น
   - แผ่นพับ (2.18 บาท x 3,000 แผ่น) 3,000     แผ่น 2.18           0.00654 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ระดับท่ี 3 ภายในปี พ.ศ. 2564
2) ค่าเช่ารถรวมน้ ามันในการประชาสัมพันธ์ (2,500 บาท x 3 คร้ัง) 3 คร้ัง          2,500 0.00750 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ
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(1.3.3) จัดเผยแพร่ความรู้ (Group training) จ านวน 1 คร้ัง รวมไม่น้อยกว่า 2 วัน (70 โรงงาน) 0.3436 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
1) ค่าสถานท่ีจัดอบรม (30,000 บาท/วัน x 2 วัน) 2 วัน        30,000 0.0600 อุตสาหกรรม ท่ีได้รับรางวัลและเกียรติบัตรตามมาตรฐาน
2) ค่าวิทยากรกลุ่ม (1,200 บาท x 7 ช่ัวโมง x 6 คน x 2 วัน) 6 คน        16,800 0.1008 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3) ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท (100 บาท x 140 คน x 2 วัน) 140 คน            200 0.0280 (CSR-DIW) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบ
4) ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 140 คน x 2 วัน) 140 คน          1,000 0.1400 เครือข่าย ส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
5) ค่าเอกสารประกอบการอบรม (140 ชุด x 70 บาท) 140 ชุด              70 0.0098 ความช านาญ สามารถด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
6) ค่าเช่ารถรวมน้ ามัน (2,500 บาท x 2 คร้ัง) 2 คร้ัง          2,500 0.0050 สังคมให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากร
(1.3.4) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง 0.7460 น้อยท่ีสุดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง
1) ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท (100 บาท x 160 คน x 2 วัน) 160 คน            200 0.0320 ย่ังยืน
2) ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 160 คน x 2 วัน) 160 คน          1,000 0.1600
3) ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ (750 บาท x 4 คืน x 140 คน) 4 คืน      105,000 0.4200
4) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถบัส)+น้ ามัน (2 วัน x 5 คัน) 5 คัน        26,800 0.1340
(1.3.5) การให้ค าปรึกษา (Coaching)  ณ สถานประกอบการ จ านวน 3 คร้ัง รวมไม่น้อยกว่า 3 วัน (420 Man-Day) จ านวน 70 โรงงาน 2.3420
1) ค่าเช่ารถรวมน้ ามัน (2,500 บาท x 70 โรงงาน x 3 วัน ) 210 วัน          2,500 0.5250
2) ค่าเคร่ืองบินนักวิชาการให้ค าปรึกษา (2,500 บาท x 10 เท่ียว) 10 เท่ียว          2,500 0.0250
3) ค่าท่ีพักนักวิชาการให้ค าปรึกษา (750 บาท x 3 คืน x 70 โรงงาน x 2 คน) 420 คืน            750 0.3150
4) ค่านักวิชาการให้ค าปรึกษา (Coaching) ณ สถานประกอบการ (3,500 บาท x 70 โรงงาน x 2 คน x 3 วัน) 420 คร้ัง          3,500 1.4700
5) ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 100 ชุด) 100 คร้ัง              70 0.0070
(1.3.6) การทวนสอบ (Verification) จ านวน 2 คร้ัง รวมไม่น้อยกว่า 2 วัน (280 Man-Day) จ านวน 70 โรงงาน 1.5699
1) ค่าเช่ารถรวมน้ ามัน (2,500 บาท x 70 โรงงาน x 2 คร้ัง ) 140 คร้ัง          2,500 0.3500
2) ค่าเคร่ืองบินนักวิชาการตรวจประเมิน (2,500 บาท x 10 เท่ียว) 10 เท่ียว          2,500 0.0250
3) ค่าท่ีพักนักวิชาการตรวจประเมิน (750 บาท x 70โรงงาน x 2 คืน x 2 คน) 280 คืน            750 0.2100
4) ค่านักวิชาการตรวจประเมิน(Verification)ณ สถานประกอบการ (70 โรงงาน x 3,500 บาท x 2 คน x 2 คร้ัง) 280 คร้ัง          3,500 0.9800
5) เอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 70 โรงงาน x โรงงานละ 1 ชุด) 70 ชุด              70 0.0049
(1.3.7) การพัฒนาเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/csr/ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการ 0.1300
1) ค่าออกแบบระบบงานและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ (1 ชุด)            1 ชุด      100,000 0.1000
2) ค่าพัฒนาส่ือเครือข่ายทาง Website (1 ชุด)            1 ชุด        30,000 0.0300
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(1.3.8) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน 0.0200
1) ค่ารวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW (1 ชุด)            1 ชุด        20,000 0.0200
(1.3.9) จัดฝึกอบรมการใช้งานให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบสารสนเทศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่น้อยกว่า 1 วัน 0.0485
1) ค่าสถานท่ีจัดอบรม (30,000 บาท/วัน x 1 วัน)            1 วัน        30,000 0.0300

2) ค่าวิทยากรกลุ่ม (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 คน x 1 วัน)            1 วัน        14,400 0.0144

3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 10 ชุด)          10 ชุด              70 0.0007

4) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม (120 บาท x 10 คน x 1 ม้ือ)          10 คน            120 0.0012

5) ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 10 คน x 2 ม้ือ)          10 คน              70 0.0007

6) ค่าประกาศเกียรติบัตรรวมปก (150 บาท x 10 ใบ)          10 ใบ            150 0.0015

(1.3.10) การจัดฝึกอบรมการให้ค าปรึกษา (Coaching) และการทวนสอบ (Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออบรมให้ความรู้การด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ไม่น้อยกว่า 5 วัน0.2931
1) ค่าสถานท่ีจัดอบรม (30,000 บาท/วัน x 5 วัน)            5 วัน        30,000 0.1500

2) ค่าวิทยากรกลุ่ม (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 3 คน x 5 วัน)            5 วัน        21,600 0.1080

3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 บาท x 30 ชุด)          30 ชุด              70 0.0021

4) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม (120 บาท x 30 คน x 5 ม้ือ)          30 คน            600 0.0180

5) ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 30 คน x 10 ม้ือ)          30 คน            350 0.0105

6) ค่าประกาศเกียรติบัตรรวมปก (150 บาท x 30 ใบ)          30 ใบ            150 0.0045

(1.3.11) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน (CSR-DIW) ให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรางวัล CSR-DIW Award จ านวน 3 วัน 0.0374
1) ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 20 ชุด)          20 ชุด              70 0.0014

2) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม (500 บาทx 20 คน x 3 ม้ือ) 20 คน          1,500 0.0300

3) ค่าอาหารว่าง  (50 บาท x 20 คน x 6 ม้ือ)          20 คน            300 0.0060

(1.3.12) การจัดงานสรุปผลการด าเนินงานและมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมในสถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียง จ านวน 1 คร้ัง 0.2635
1) ค่าสถานท่ีพร้อมตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก            1 คร้ัง      150,000 0.1500

2) ค่าพิธีกร (1 คน /1 คร้ัง)            1 คร้ัง          4,500 0.0045

3) ค่าเช่ารถรวมน้ ามัน (2,500 บาท x 3 คัน )            3 คัน          2,500 0.0075

4) ค่าโล่รางวัล (1,000 บาท x 70 อัน)          70 อัน          1,000 0.0700

5) ค่าประกาศเกียรติบัตรรวมปก (350 บาท x 70 ใบ)          70 ใบ            350 0.0245

6) ค่าอาหารว่าง  (50 บาท x 140 คน x 1 ม้ือ)        140 คน              50 0.0070



แบบ ก.10

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562
รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง (เหตุผลความจ าเป็นและ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)กลุ่มวิชาชีพ

ระดับการศึกษา

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย

จ านวนท่ี
ปรึกษา 
(คน)

ประสบการณ์
(ปี)

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

(1.3.13) จัดท าเอกสารรายงาน 0.0662
1) ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 1 จ านวน 3 ฉบับ พร้อม แฟลชไดรฟบันทึกข้อมูล 10 ช้ิน (250 บาท x 10 ช้ิน)+(500 บาท x 3 ฉบับ)            1 ชุด          4,000 0.0040

2) ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 2  จ านวน 3 ฉบับ พร้อม แฟลชไดรฟบันทึกข้อมูล 10 ช้ิน (250 บาท x 10 ช้ิน)+(500 บาท x 3 ฉบับ)            1 ชุด          4,000 0.0040

3) ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 3  จ านวน 3 ฉบับ พร้อม แฟลชไดรฟบันทึกข้อมูล 10 ช้ิน (250 บาท x 10 ช้ิน)+(500 บาท x 3 ฉบับ)            1 ชุด          4,000 0.0040

4) ค่าจัดท ารายงานฉบับท่ี 4  จ านวน 3 ฉบับ พร้อม แฟลชไดรฟบันทึกข้อมูล 10 ช้ิน (250 บาท x 10 ช้ิน)+(500 บาท x 3 ฉบับ)            1 ชุด          4,000 0.0040

5) รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาไทย จ านวน 20 ฉบับ (500 บาท x 20 ฉบับ) 20 ฉบับ            500 0.0100

6) รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ฉบับ (500 บาท x 20 ฉบับ) 20 ฉบับ            500 0.0100

7) ค่าแปลเอกสารรายงานสรุปส าหรับผู้บริหารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (300 บาท/หน้า x 100 หน้า/ฉบับ) 1 คร้ัง        30,000 0.0300

8) แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 20 แผ่น (10 บาท x 20 แผ่น) 20 แผ่น              10 0.0002

(1.3.14) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          3,810 0.0038

หมายเหตุ

 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 จากสถิติจ านวนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ของไทย ซึ่งกระจายตัวเป็น

ธุรกิจในภาคการค้า ภาคการบริการ ภาคธุรกิจเกษตร และภาคการผลิต ณ สิ้นปี 2560 มีจ านวนประมาณ 

3.05 ล้านราย หากนับสถิติเฉพาะในส่วนของภาคการผลิตซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมด้วยนั้น จะมี

จ านวนประมาณ 5.25 แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.26 มีการขายตัวร้อยละ 0.72 ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดใน

ทุกภาคธุรกิจของ SMEs 

 จากการประเมินถึงสาเหตุที่ SMEs ในภาคการผลิตโดยเฉพาะ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้

เครื่องจักรในการผลิตสินค้าและมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจได้น้อยนั้น พบว่าสาเหตุหลักมาจากปัญหาในด้าน

ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานสิ้นเปลือง มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง และขาดนวัตกรรมการผลิต ซึ่งใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจต้องใช้เงินลงทุนสูง หรืออาจจ าเป็นต้องใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งกลายเป็น

ข้อจ ากัดของ SMEs เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการปรับปรุงหรือเปลี่ยน

เครื่องจักรเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการของ SMEs และ

ส่งผลไปถึงอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมด้วย 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวที่จะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว จึงได้จัดท า

โครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน าใน

รายละเอียดเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิต การลดต้นทุนด้านพลังงาน การลดต้นทุน

ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งในด้านการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือการเปลี่ยนเครื่องจักร

ใหม่ทดแทน 



4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือให้ความรู้ และให้ค าแนะน าในรายละเอียดเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน 

หรือมีการใช้นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ SMEs 

 4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 4.3 เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 4.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้
พลังงานทดแทน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับค าปรึกษาแนะน าและรายงานผลการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs และการสนับสนุนให้สามารถขอรับสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุนตามโครงการ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท าหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือก 

 6.2 จัดท าเอกสารเชิญชวนสถานประกอบการตามโครงการ 

 6.3 จัดสัมมนาเชิญชวนสถานประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และภาคอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ  

 6.4 รับสมัครสถานประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 6.5 คัดเลือกโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ (เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต / ลดต้นทุนด้านพลังงาน / ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม / มีการใช้พลังงาน 

ทดแทน / มีการใช้นวัตกรรม) 

 6.6 จดัฝึกอบรมเชิงลึก เรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุนตามโครงการ 

 6.7 ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเปลีย่นเครื่องจักรใหม่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงาน

ทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม 

 6.8 ติดตามผลของการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ 



 6.9 การจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ 

ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย 

 6.10 การจัดตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าหลักเกณฑ์การรับสมัครและการ
คัดเลือก 

        

2 จัดสัมมนาเชิญชวนสถานประกอบการ 
SMEs เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ  

        

3 จัดฝึกอบรมเชิงลึกเรื่องการปรบัปรุง
เครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 
หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทน
เครื่องจักรเดิมท่ีล้าสมัย และการขอรับ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือการเข้าถึง
แหล่งทุนตามโครงการ 

        

4 การตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยน
เครื่องจักรใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลด
ต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อม หรือมีการใช้
พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม 

        

5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร 

        

 

 

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

 7.1 เชิญชวนสถานประกอบการ SMEs เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 600 คน ผ่านการจัด

สัมมนา 

 7.2 บุคลากรในสถานประกอบการได้รับการฝึกอบรมเชิงลึกเรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมข้ึน หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

เพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุนตามโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน 

 7.3 เครื่องจักรที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ SMEs จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 เครื่องได้รับการตรวจสอบ 

และจัดท ารายงานผลการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้าน

พลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม และสามารถ

ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท 

 7.4 สถานประกอบการ เข้ารว่มโครงการเพ่ือได้รับรายงานการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ

ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการเงินได้ไม่น้อยกว่า 80 ราย 

 7.5 สัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน 

  เชิงคุณภาพ 

 7.6 สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 สถานประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

 8.2 สถานประกอบการ SMEs สามารถน ารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม ไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อันเป็น 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 11,508,400 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 ผู้ประกอบการได้รับความรู้และค าแนะน าในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงาน
ทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานประกอบการให้ดีขึ้น 

 11.2 สถานประกอบการมีศักยภาพทางการแข่งขันท่ีดีขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
 11.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 



 11.4 ช่วยให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 11.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงาน

ทดแทน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ผลของโครงการสามารถตรวจวัดได้ตามผลผลิตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้

ตามโครงการ 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 โครงการนี้ ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน มีผลความก้าวหน้าในการ
การด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
 14.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรได้ 1,735 เครื่อง 
 14.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรได้ 1,603 เครื่อง 
 14.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรได้ 1,077 เครื่อง 
 14.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรได้ 2,131 เครื่อง 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 โทร. 0 2202 4073 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety)  

ในโรงงานอุตสาหกรรม) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม และการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ระบุให้การพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ของประเทศไทย เพ่ือน า

นวัตกรรมมาใช้พัฒนาทรัพยากรฐานชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จุลินทรีย์มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์

มูลค่าสูง ทั้งสารที่ใช้ทางด้านเคมีชีวภาพ ยา อาหารแปรรูป และพลังงานชีวภาพ และเพ่ือให้การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีชีวภาพของภาคอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎระเบียบในระดับสากล รวมทั้งพัฒนา

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ก ากับดูแลและผู้ปฏิบัติให้มีทักษะอย่างเพียงพอในการดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม 

และคู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลง

พันธุกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม  

 ส าหรับการด าเนินงานในล าดับต่อไป กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายหลักในการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ด้วยการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพน า

เทคโนโลยีชีวภาพเข้าไปปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ได้มีโอกาส

เข้าถึงองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้

ได้อย่างแท้จริง ผ่านการด าเนินกิจกรรมให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน ควบคู่กับการด าเนิน



กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทาง

พันธุกรรม ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทาง

พันธุกรรม เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อทุกภาคส่วนโดยรอบ ทั้งนี้             

หากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมน าองค์ความรู้ และค าแนะน าที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญไปขยายผลสู่การ

ด าเนินการภายในโรงงานของตนเอง ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจในภาพรวมของ

ประเทศต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
สามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนากระบวนการผลิต หรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 4.2 เพ่ือพัฒนาให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมาย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ด าเนินการกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพัฒนา

กระบวนการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ เป็นต้น 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 ด าเนินการโดยการว่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยมี

รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 6.1 เสนอแนวทาง และแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 6.2 จัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษาและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 

 6.3 จัดการประชุมหรือการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์

และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า    

1 ครั้ง โดยเชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจ านวน ไม่น้อยกว่า   

50 คน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน 

 6.4 การส ารวจข้อมูลและให้ค าปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชวีภาพ 

 6.5 จัดท าร่างรายงานแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ส าหรับแต่ละ

โรงงาน 



 6.6 ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชวีภาพ และการให้ค าปรึกษา         

เพ่ือด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/โรงงาน 

 6.7 ทบทวนร่างแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือจัดท ารายงานแนว

ทางการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับแต่ละโรงงาน 

 6.8 จัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.9 จัดประชุมประชาสัมพันธ์และน าเสนอโครงการ โดยเชิญโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน พร้อมรับสมัครและคัดเลือกโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน เข้าร่วมโครงการ

เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม         

ในโรงงาน 

 6.10 จัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 100 คน 

 6.11 การส ารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า         

1 ครั้ง/โรงงาน  

 6.12 จัดท าแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับแต่ละโรงงาน 

 6.13 การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการให้ค าปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ตามแนวทางฯ ดังกล่าว จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โรงงาน 

 6.14 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงงาน 

 6.15 การจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละโรงงาน 

 6.16 การรวบรวมและจัดท าข้อมูลความปลอดภัยจุลินทรีย์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และจัดประชุมเพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 



แผนและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 เสนอแนวทาง และแผนการด าเนินงาน         

         กิจกรรมที่ 1 การให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน 

2 การจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกโรงงาน

อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม 

        

3 การจัดการประชุมหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีชีวภาพ และการคัดเลือกโรงงานเข้า

ร่วมฯ 

        

4 การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลและให้ค าปรึกษา         

5 การจัดท าร่างรายงานแนวทางการพัฒนา

กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

        

6 การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต

ฯ และการให้ค าปรึกษา 

        

7 การอบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ 

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        

8 การทบทวนและปรับปรุงร่างรายงานแนวทางการ

พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

        

9 จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ 1)         

         กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

10 การจัดท าหลักเกณฑ์คัดเลือกโรงงานเข้าร่วม

กิจกรรม 

        

11 การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และน าเสนอโครงการ         

12 การจัดประชุมเพ่ือลงนาม MOU         



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 การจัดอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี

ปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 

        

14 การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม         

15 การจัดท าแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพส าหรับแต่ละโรงงาน 

        

16 การจัดประชุมน าเสนอแนวทางการพัฒนาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับแต่ละโรงงาน 

        

17 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ 

        

18 การจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานฯ         

19 การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ 2)         

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

       7.1 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ และได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

 7.2 โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์

และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน มีแนวทางในการพัฒนาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถพัฒนาการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทาง

พันธุกรรม ได้อย่างปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

 7.3 ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน มีความรู้ความ

เข้าใจด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม 

 7.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลง

พันธุกรรม ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

 7.5 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงคู่มือด้านความปลอดภัย จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ 

 

 

 



8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 โรงงานอุตสาหกรรมได้รับองค์ความรู้ ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีแนวทางในการน า

เทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และ/หรือ เพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ 

 8.2 โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับจุลินทรีย์

และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงทางพันธุกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อท้ัง

ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

 8.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลง

พันธุกรรม ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

 8.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคู่มือด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 11.2 ยกระดับความปลอดภัยอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

 11.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับการด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 12.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และความพร้อม มีแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และ/หรือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการ      

มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 12.2 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม               

มีแนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความปลอดภัยต่อท้ังผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินงานมีจ ากัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด จึงท าให้ต้องมี

การเร่งรัดการด าเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นของการด าเนินโครงการ 

 



14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4215-6 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety)  

ในโรงงานอุตสาหกรรม) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบท าความเย็น)  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ซึ่งประกอบด้วย

โรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตน  าแข็งหลอด และโรงงานผลิตน  าแข็งซอง มีมากกว่า 2,727 โรงงาน ซึ่งยังไม่ได้นับ

รวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ได้ขึ นทะเบียนรหัส 09200 ซึ่งมีห้องเย็นที่ใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้

แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น อีกจ านวนหนึ่ง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมไอศกรีม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

อาหารแช่แข็ง เป็นต้น ท าให้ฐานข้อมูลในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยในกลุ่มดังกล่าวไม่ครบถ้วน  อีกทั ง

อุบัติเหตุที่เกิดจากการรั่วไหลของแอมโมเนียหรือเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เกิดจาก

เครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งท างานผิดปกติ เช่น ความดันไอของแอมโมเนียสูง แอมโมเนียภายในท่อลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งสัญญาณที่เกิดขึ นนอกจากส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยแล้วยังมีผลต่อการใช้พลังงาน  

ที่จะเพ่ิมมากขึ นด้วย ดังนั นผู้ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นวิศวกรผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยประจ าปี   

ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานประจ าโรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริมก ากับดูแล 

จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เฉพาะด้าน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบเชิงลึกในเรื่องการความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยมีเป้าประสงค์ให้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นมี

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด รวมทั งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรม ในด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย และวัตถุอันตราย ได้เล็งเห็นว่าโรงงานผลิตน  าแข็งซอง โรงงานผลิตน  าแข็งหลอด หรือโรงงาน

ห้องเย็นที่มีอยู่มากในภาคอุตสาหกรรม ควรได้รับส่งเสริมเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาโดยจัดท าโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ด าเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ตรวจสอบ ตรวจวัด 

และก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้แก่โรงงานต้นแบบ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจ า

โรงงานทั งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูล       

ทั ง ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 ดังนั น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะด าเนินการเก็บข้อมูลโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็น

สารท าความเย็น ขยายผลพัฒนาคู่มือ หลักสูตรฝึกอบรม แบบฟอร์มตรวจสอบ เพิ่มทักษะผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ได้แก่ วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบท าความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแล

การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นฯ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ พัฒนาแนวทางในการด าเนินงาน

ส่งเสริมระบบท าความเย็นฯ มุ่งสู่ Smart Refrigeration System 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือเก็บข้อมูลโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น เพ่ือพัฒนา
ฐานข้อมูลให้สามารถก ากับดูแล ทั งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

4.2 เพ่ือพัฒนาคู่มือและหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น    
โดยมีเนื อหาครอบคลุมทั งด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

4.3 เพ่ือพัฒนาแบบฟอร์มตรวจระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยครอบคลุม
ทั งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

4.4 เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
ได้แก่ วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบท าความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นฯ   
และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ 

4.5 เพ่ือพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและผลักดันการใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั งใน
ด้านการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน 
 4.6 เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นฯ มุ่งสู่ Smart Refrigeration System 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ด าเนินการกับโรงงานที่มีการใช้งานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ได้แก่ 

โรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตน  าแข็งหลอด และโรงงานผลิตน  าแข็งซอง ทั่วทั งประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 ด าเนินการโดยการว่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยมี

รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี  

 6.1 จัดท าข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 



 6.2 จัดฝึกอบรมโดยใช้คู่มือและหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความ

เย็น โดยมีเนื อหาครอบคลุมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้

จากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนไม่น้อยกว่า  

4 ครั งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน 

 6.3 น าแบบฟอร์มการรายงานผลหรือแบบตรวจเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความ

เย็นที่ได้จากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปขยายผล

ทดลองใช้กับโรงงาน จ านวน 40 โรง 

 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 เพ่ือน าไปพัฒนาคู่มือ หลักสูตร และแบบฟอร์มให้

มีความสมบูรณ์และเหมาะสม ในคณะท างานวิชาการ 

6.5 จัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น จ านวน

อย่างน้อย 4 ครั งตลอดทั งโครงการ โดยมีคณะท างานวิชาการ จ านวนอย่างน้อย 10 คน โดยมีการประชุมใน

ประเด็น ดังนี  

  6.5.1  ศึกษาพร้อมก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และหาแนวทางในการส่งเสริมและผลักดัน
การใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั งในด้านการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้าน
การประหยัดพลังงาน 

 6.5.2 พัฒนาคู่มือ และหลักสูตร เพ่ือใช้ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี   
 1) วิศวกรผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยประจ าปี 

   2) ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นฯ 

 3) เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและส่งเสริม 
 6.5.3 พัฒนาแบบฟอร์มการรายงานผลหรือแบบตรวจเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็น

สารท าความเย็น ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม 

 6.5.4 ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็น

สารท าความเย็น เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงงานให้สามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันได้ 

 6.5.5 ศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นฯ มุ่งสู่ Smart Refrigeration 

System  

 6.6 ด าเนินการขยายผลการตรวจวัด ส ารวจเชิงลึก ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญร่วมด าเนินการให้ค าปรึกษา (Coaching) และก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานในระบบท าความ

เย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นไม่น้อยกว่า 3 ครั ง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

เพ่ือเป็นโรงงานต้นแบบน าร่องในด าเนินการด้านประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม             

โดยบุคลากรโรงงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 โรง 

 6.7 จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อ 6.5.2 (1) ให้ความรู้แก่วิศวกรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นฯโดยมีผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 50 คน 



 6.8 จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อ 6.5.2 (3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่

อุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับระบบท าความเย็นฯ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 

 6.9 จัดท าชุดเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 4 ชุด ได้แก่ 

  6.9.1 คู่มือส าหรับการฝึกอบรมแบบ 4 สี ขนาดไม่น้อยกว่า A5 ตามข้อ 6.5.2 (1) จ านวน 500 

เล่ม ตามข้อ 6.5.2 (2) จ านวน 500 เล่ม และ ตามข้อ 6.5.2 (3) จ านวนอย่างละ 200 เล่ม โดยให้เป็นไป

ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  6.9.2 สื่อวีดีทัศน์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม ในระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น เผยแพร่ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง ความยาวไม่

น้อยกว่า 7 นาที ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ทั งนี  หากไม่สามารถด าเนินการได้จะต้องมี

กิจกรรมอ่ืนทดแทนในมูลค่าที่เทียบเคียงกันได้ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ  

 6.9.3 โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบท าความเย็นฯในโรงงาน แบบ 4 สี ขนาด   
60 x 90 เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 200 แผ่น  
 6.9.4 Roll Up เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบท าความเย็นฯในโรงงาน แบบ 4 สี ขนาด 80 
สูง 200 เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด 
 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับโรงงานที่มี
การใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
เป็นสารท าความเย็น 

        

2 เชิญชวนโรงงานเข้าฝึกอบรมและทดลอง
ใช้แบบฟอร์มตรวจ 

        

3 จัดฝึกอบรมโดยใช้คู่มือและหลักสูตรระบบ
ท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท า
ความเย็น ที่ได้จากโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนไม่น้อย
กว่า 4 ครั งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 200 คน 

 

 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 น าแบบฟอร์มการรายงานผลหรือแบบ
ตรวจระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
เป็นสารท าความเย็นที่ได้จากโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปขยายผลทดลองใช้กับโรงงาน 
จ านวน 40 โรง 

        

5 จัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับระบบท า
ความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความ
เย็น จ านวนอย่างน้อย 4 ครั งตลอดทั ง
โครงการ โดยมีคณะท างานวิชาการ 
จ านวนอย่างน้อย 10 คน 

        

6 ด าเนินการขยายผลการตรวจวัด ส ารวจ
เชิงลึก ประเมินศักยภาพการประหยัด
พลังงาน ไม่น้อยกว่า 3 ครั ง จ านวนไม่
น้อยกว่า 30 โรง 

        

7 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่วิศวกรเกี่ยวกับ
ระบบท าความเย็นฯโดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 50 คน 

        

8 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่
อุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับระบบท า
ความเย็นฯ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
50 คน 

        

9 จดัท าชุดเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน     
4 ชุด  

        

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

7.1 โรงงานที่มีการใช้งานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นจ านวน 30 โรงงาน 
ได้รับการขยายผลการตรวจวัด ส ารวจเชิงลึก ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน และได้รับการให้
ค าปรึกษา (Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

7.2 โรงงานที่มีการใช้งานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น จ านวน 40 โรงงาน 
ได้รับการตรวจประเมินตามแบบฟอร์มตรวจด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

7.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ได้แก่ วิศวกร
ผู้ตรวจสอบระบบท าความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นฯ และเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะด้านการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็น รวม   
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

7.4 ไดส้ื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที 
 7.5 ไดคู้่มือส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรทั ง 3 กลุ่ม จ านวน 1,200 เล่ม  
 7.6 ไดโ้ปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบท าความเย็นฯในโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
แผ่น 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

8.1 ยกระดับฐานข้อมูลระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ให้สามารถก ากับดูแล 
ทั งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

8.2 ยกระดับคู่มือและหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยมี
เนื อหาครอบคลุมทั งดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

8.3 ยกระดับแบบฟอร์มตรวจระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยครอบคลุมทั ง
ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

8.4 ยกระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ได้แก่ 
วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบท าความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นฯ และ
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8.5 ยกระดับแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและผลักดันการใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั งใน
ด้านการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน 
 8.6 ยกระดับแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นฯ มุ่งสู่ Smart Refrigeration System 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวน 10,009,900 บาท (สิบล้านเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 



11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 มีฐานข้อมูลระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นให้สามารถก ากับดูแล         
ทั งประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

11.2 ได้คู่มือและหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยมีเนื อหา
ครอบคลุมทั งด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 11.3 เพ่ิมพูนทักษะ องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสาร

ท าความเย็น ได้แก่ วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบท าความเย็นฯ ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบท า

ความเย็นฯ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ได้คู่มือและหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นที่ครอบคลุมทั ง

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีจ ากัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด จึงท า

ให้ต้องมีการเร่งรัดการด าเนินงานตั งแต่ในช่วงเริ่มโครงการ 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 2 กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน โทร. 0 2202 4222 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety)  

ในโรงงานอุตสาหกรรม) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยปัจจุบันการประกอบกิจการโรงงานยังมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต 

ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้ง่าย เช่น โรงงาน  

ที่มีการใช้จัดเก็บสารไวไฟ รวมถึงวัสดุติดไฟได้ที่เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานที่มีอายุการประกอบ

กิจการมากกว่า 10 ปี การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ เนื่องจากผ่านการ      

ใช้งานมาเป็นเวลานานมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได้  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นว่า ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องได้รับการดูแล  

เอาใจใส่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง การใช้งานและการตรวจสอบบ ารุงรักษามากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการยกระดับ

ความปลอดภัยและลดปัญหาด้านอัคคีภัย ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรฐานการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับด้าน

ป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการติดตั้งระบบและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ส าหรับโรงงานที่มีการใช้ การจัดเก็บสารไวไฟ รวมถึงวัสดุติดไฟได้ที่เป็นเชื้อเพลิง

ต่างๆ 

4.2 เพ่ือตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน 



4.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงงาน ให้มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า  

 4.4 เสริมสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงานแก่บุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. ขอบเขตของโครงการ 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มคีวามเสีย่งในการเกิดอัคคีภัยสูง เช่น โรงงานที่มีการใช ้จัดเก็บสารไวไฟ 
รวมถึงวสัดุติดไฟได้ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมานานมากว่า 10 ปี  

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดวิธีการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

 6.1 จัดท าหลักเกณฑ์การสมัคร หนังสือเชิญชวน และคัดเลือกโรงงานกลุ่มเป้าหมายโรงงานอุตสาหกรรมที่มี

อายุการประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี มีการใช้ จัดเก็บสารไวไฟ รวมถึงวัสดุติดไฟ จ านวน 30 โรงงาน 

 6.2 จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้า 

ในโรงงาน จ านวน 100 คน จ านวน 1 ครั้ง 

 6.3 เข้าตรวจโรงงานและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพ้ืนที่ของโรงงาน จ านวน 2 ครั้ง 

 6.4 จัดท าคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน และ

รายงานผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Safety Audit Report) ให้กับโรงงาน และด าเนินการตรวจ

ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 6.5 จัดสัมมนาความปลอดภัยเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ กรณีศึกษาที่มีผลส าเร็จด้านความปลอดภัยใน

โรงงาน 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าหลักเกณฑ์การสมัคร หนังสือเชิญ
ชวน และคัดเลือกโรงงานกลุ่มเป้าหมาย 

        

2 จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานระบบไฟฟ้า 

        

3 เข้าตรวจโรงงาน และให้ค าปรึกษา 
แนะน าโรงงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความ
ปลอดภัย  

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 จัดท าคู่มือ และรายงานผลการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัย 

        

5 ด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

        

6 จัดสัมมนาความปลอดภัยเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ 

        

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

 7.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุการประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี มีการใช้ จัดเก็บสารไวไฟ รวมถึง

วัสดุติดไฟ จ านวน 30 โรงงาน ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าในโรงงาน พร้อมทั้งได้รับ

ค าแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  

 7.2 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
โรงงาน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิผล 

 8.2 บุคลากรในโรงงานสามารถน าแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า 

ในโรงงาน และค าแนะน าที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานไปปฏิบัติใช้ เพ่ือพัฒนาระบบความปลอดภัย

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าได้ 

 8.3 บุคลากรในโรงงานเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

ปลอดภัย และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 จ านวนเงิน 4,163,200 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

 

 

 



11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและมีความตระหนักถึง

ความส าคัญของการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ส าหรับโรงงานที่มีการใช้ การจัดเก็บสารไวไฟ 

รวมถึงวัสดุติดไฟได้ทีเ่ป็นเชื้อเพลิงต่างๆ 

11.2 บุคลากรในโรงงานมีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน  

 11.3 เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ท าให้ลด

การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิผล 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 12.1 จ านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 

 12.2 จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นไปตามท่ีระบุไว้ และมีแบบสอบถามเพ่ือวัดผลด้านคุณภาพ 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มป้องกันอัคคีภัย และกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
โทร. 0 2202 4217 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ภาคอุตสาหกรรมเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดและเพ่ิม

ความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ การส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ส าหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 

จะส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกได้มากข้ึน โดยเฉพาะด้านการใช้ที่ดินตาม

ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่ง การรวบรวม และการกระจายสินค้า (Logistics) และสามารถก าหนด

เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้มีการจ้างงาน

แรงงานแต่ละจังหวัดเพ่ิมขึ้น มีการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ และแรงงานคน ในแต่ละจังหวัด ลดต้นทุน

การขนส่ง ท าให้ต้นทุนสินค้าถูกลง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในจังหวัด น าไปสู่ระดับประเทศจะมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น มีระบบเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมวาระพัฒนา New Growth Engine การส่งเสริมการลงทุน

โดยตรงในต่างประเทศของไทย ได้แก่ ส่งเสริมระดับประสิทธิภาพการผลิต (efficiency seeking) และยกระดับ

ความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าในระดับโลกของประเทศ จากการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ทั้งแรงงาน 

ที่ดิน ทุน มีราคา (ต้นทุน) ถูกลง นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยังให้ความส าคัญกับการจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรม (Zoning 

Planning) ที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น การเร่งพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพใหม่ 

เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือการผลิต ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการกระจายพื้นท่ีอุตสาหกรรม

และความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากข้ึน เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้มีเพียงผลกระทบในเชิงบวกดังที่กล่าวมาแล้ว แต่มี

ผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หากว่าภาครัฐขาดการวางแผนและควบคุม การก ากับดูแลที่ดี 

ดังที่ ปรากฏจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการประท้วงและเกิดกระแสการ



ต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการที่มีอยู่เดิม รวมถึงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตใหม่

ซึ่งจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน และขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ          

ในปัจจุบันการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหม่นับวันเกิดขึ้นได้ยาก และมีความซับช้อนมากขึ้น เนื่องจาก

กระแสต่อต้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีกล่าวไปแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น                 

และบรรยากาศการลงทุน รวมถึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสังคม โดยศึกษาและวางแผนพัฒนาและประเมินศักยภาพพ้ืนที่

ที่เหมาะสม ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยต้องค านึงถึงความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่

อุตสาหกรรมใกล้เคียง ตลอดจนศักยภาพในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืน เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถ

ประกอบกิจการได้อย่างมีศักยภาพและอยู่ร่วมกับชุมชน ตลอดจนสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งมาตรการหรือ

เครื่องมือที่ใช้อย่างหนึ่งก็คือ การจัดพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือการตั้งโรงงาน (Industrial Zoning) โดยเป็น

การศึกษาพ้ืนที่เพ่ือการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการ

ก าหนดรายละเอียดการบริหารจัดการและเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันของโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การด าเนินการจะต้องตั้งอยู่บนหลักวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

การมีส่วนรวมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดท าโครงการศึกษาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ

ลงทุน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ             

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือก าหนดพ้ืนที่และจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่ 
เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน           
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายที่เหมาะสม 
 4.2 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 จังหวัดเป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี อ่างทอง นนทบุรี 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท าแผนการด าเนินโครงการโดยก าหนดวิธีการ กิจกรรม รายละเอียดของการด าเนินงานในแต่
ละข้ันตอน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 6.2 ศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องและเป็น
ปัจจุบัน แผนที่ หรือภาพถ่าย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานภาพของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อประกอบการรับฟังความเห็นของหน่วยงาน



ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในจังหวัด 
 6.3 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย ดังนี้ 
       6.3.1 ศึกษาสภาพปัญหา ประเด็นอ่อนไหว โอกาส และศักยภาพ ในการพัฒนาพ้ืนอุตสาหกรรม
ในจังหวัดเป้าหมายโดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน ความเชื่อมโยงกับแหล่งวัตถุดิบและตลาด และระบบโลจิสติกส์ 
       6.3.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ควรจัดตั้งในพ้ืนที่อุตสาหกรรมของ แต่ละ
จังหวัดโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม การพ่ึงพาอาศัยของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ด้านการใช้
ทรัพยากรและจังหวัดใกล้เคียง ผลประโยชน์ที่ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง       
จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการยอมรับของชุมชน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง       
ในจังหวัด 
        6.3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดข้ึนจาก
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดเป้าหมายทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม ตลอดจนสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานและประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญ 
พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการในการป้องกันหรือลดผลกระทบหรือความเสี่ยง ตลอดจนการส่งเสริม
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
         6.3.4 ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในแต่
ละจังหวัดเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จในการดึงดูดความสนใจของนักลงทุน 
 6.4 จัดท าข้อมูลที่เป็นผลศึกษาให้อยู่ในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System) ที่รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือเพ่ือช่วยในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่มีความเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูล GIS และข้อมูลผังเมืองของพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมายตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ 
โดยมีการก าหนดรายละเอียดการศึกษาเชิงลึก อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ ประเภทของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ความสามารถและศักยภาพในการ
รองรับโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลการเชื่อมโยงในพ้ืนที่อุตสาหกรรมระหว่างจังหวัด การบริหารจัดการมลพิษ
และกากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป้าหมายและศักยภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์พื้นที่
อุตสาหกรรมที่ถูกก าหนดไว้ในปัจจุบัน ความเหมาะสมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมถึงข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโครงสร้างของฐานข้อมูลในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย (3 จังหวัด) 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
  (1) ข้อมูลขอบเขตการปกครอง  
  (2) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า  
  (3) ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน  
  (4) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
  (5) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค  
  (6) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 6.5 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ 
แนวทาง และข้อจ ากัดต่างๆ ของจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน/จังหวัด โดยมีการ
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์และใช้ส าหรับประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ดังนี้  
  (1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  
  (2) เอกสารประกอบการประชุม  
  (3) Roll Up ประชาสัมพันธ์โครงการ  
  (4) แผ่นป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ  
  (5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 6.6 จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดท าเป็นเล่มแยกรายจังหวัด จ านวน 20 เล่ม/จังหวัด 
 6.7 จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ ให้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 1 ครั้ง/จังหวัด ณ สถานที่ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน/จังหวัด พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินการ ประกอบด้วย  
  (1) วีดีทัศน์เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที  
  (2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการ 
  (3) เอกสารประกอบการประชุมผลการด าเนินโครงการ  
  (4) Roll Up ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการ 
  (5) แผ่นป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการ 
  (6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการด าเนินโครงการ ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  
 6.8 สรุปผลการด าเนินโครงการโดยจัดท ารายงานฉบับหลักและฉบับผู้บริหาร โดยรวบรวมข้อมูลการ
พัฒนาโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ศึกษาโดยจัดท าเป็นรายงานสรุปน าเสนอต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแผนการด าเนินโครงการโดยก าหนดวิธีการ 
กิจกรรม รายละเอียดของการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

        

2 ศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปฐม
ภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน แผน
ที่ หรือภาพถ่าย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานภาพของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
เพ่ือประกอบการรับฟังความเห็นของหน่วยงานส่วน
ราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในจังหวัด 

        

3 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย 

        

4 จัดท าข้อมูลที่เป็นผลศึกษาให้อยู่ในรูปของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System) ที่รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือเพ่ือช่วยในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพที่มีความเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล GIS 
และข้อมูลผังเมืองของพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมายตามที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ 

        

5 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ 
แนวทาง และข้อจ ากัดต่างๆ ของจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จังหวัด
ละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน/จังหวัด 

 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการในการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าเป็น
เล่มแยกรายจังหวัด จ านวน 20 เล่ม/จังหวัด 

        

7 จัดสัมมนาและเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ ให้แก่ 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 1 ครั้ง/จังหวัด ณ สถานที่
ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน/จังหวัด 

        

8 สรุปผลการด าเนินโครงการโดยจัดท ารายงานฉบับหลัก
และฉบับผู้บริหาร โดยรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ศึกษาโดยจัดท าเป็นรายงานสรุปน าเสนอต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

        

 
7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
 7.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัด
เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) สภาพปัญหา ประเด็นอ่อนไหว โอกาส และศักยภาพ ในการพัฒนาพื้น
อุตสาหกรรม (2) ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ควรจัดตั้งในพ้ืนที่อุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัด (3) 
ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดและมาตรการ
รองรับและ (4) ผลการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม       
 7.2 แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ 
 7.3 ข้อมูล Base Map ของจังหวัดเป้าหมาย 3 จังหวัด 
 7.4 ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ แนวทาง และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 3 จังหวัด 
 
 
 
 



8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
 การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในพื้นที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
สาธารณูปโภค และศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 
10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
 จ านวนเงิน 3,202,000 บาท (สามล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 
11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 แต่ละจังหวัดมีแผนการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ชัดเจน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการบังคับใช้ผังเมืองรวม 
12. วิธีวัดผลโครงการ 
 แต่ละจังหวัดมีแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 
 มีแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมของจังหวัดรวม 43 จังหวัด 
15. ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและพ้ืนที่อุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4184 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นท่ี  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสารเคมีและวัตถุอันตรายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีการน าเข้าเคมีภัณฑ์เป็นจ านวนมากและหลากหลายชนิดเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
กระบวนการควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ก าหนดให้ต้องมีการแจ้งข้อมูล การขึ้นทะเบียน หรือการขออนุญาตเมื่อจะมีการผลิตหรือ
น าเข้า ตลอดจนการแจ้งข้อมูลการปลดปล่อยสารออกจากสถานประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็น
หน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็น
เพียงข้อมูลทางสถิติ แต่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่
สารเคมีและวัตถุอันตรายถูกส่งต่อและกระจายตัวออกไปด้วย  
 ข้อจ ากัดหนึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย คือ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและ
ความเป็นอันตรายของสารที่กระจายตัวอยู่ในประเทศ ยังไม่ครบถ้วนและไม่เชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศ ขาด
การแสดงผลที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท้องถิ่นยังมีจ ากัด ถ้าข้อมูลที่มีถูก
น าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือจัดล าดับพ้ืนที่ตามความเสี่ยงได้ จะเอ้ือให้การจัดสรรทรัพยากรและการจัดท า
มาตรการลดความเสี่ยงมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่จะ
สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นควรให้มีการ
ด าเนินการเพ่ือยกระดับการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในระดับพ้ืนที่ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งมีข้อมูลทางวิชาการที่จะแลกเปลี่ยน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
4.2 เพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

สารเคมีและวัตถุอันตรายกับระบบภูมิสารสนเทศ  



4.3 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น 
 4.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายและลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติภัยที่รุนแรง 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

เพ่ือใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

สารเคมีและวัตถุอันตรายกับระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ

ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายและลดความเสี่ยงในการ

เกิดอุบัติภัยที่รุนแรง 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท ารายละเอียดของงานโครงการ ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน แผนการด าเนินงานของ
โครงการที่ระบุรายละเอียดและระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 6.2 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลการระบุต าแหน่ง (GPS) เพ่ือก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล 
 6.3 รวบรวมและคัดกรองข้อมูลชนิดและปริมาณของสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการผลิต ใช้ หรือ
จัดเก็บในสถานประกอบการวัตถุอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากท้ังระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสาร 
 6.4 น ารายชื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ผ่านการคัดกรองตามข้อ 6.3 มาศึกษาการจ าแนกความเป็น
อันตรายตามระบบ GHS วิธีจดัการหรือระงับอุบัติภัย และข้อมูลอื่นที่จ าเป็น เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลสารเคมี
และวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 6.5 รวบรวมข้อมูลการระบุต าแหน่ง (GPS) ของสถานประกอบการตามข้อ 6.3 และหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในประเทศ เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิง สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ศูนย์พิษวิทยา สถานประกอบการที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี   
เป็นต้น 
 6.6 ประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนที่ และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย
สารเคมีและวัตถุอันตราย (Chemical Hazard Map) โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายตามข้อ 
6.4 และข้อมูลต าแหน่ง (GPS) ตามข้อ 6.4 กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 
 6.7 วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถประมวลผลการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุ
อันตรายกับต าแหน่งของสถานที่ พร้อมจัดท าระบบแสดงผลข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและสืบค้นพ้ืนที่
เสี่ยงภัยสารเคมีที่มีการจ าแนกรูปแบบความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ เช่น การระเบิด การเกิดเพลิงไหม้ การกัดกร่อน 
เป็นต้น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น โดยจัดท าระบบบนคอมพิวเตอร์ และ mobile 
application 
 6.8 จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศ ตามข้อ 6.7 
 6.9 พัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 



 6.10 ทดสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 6.11 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการใช้และการเก็บสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมจากข้อมูล
ในข้อ 6.2 โดยอาจคัดเลือกจากประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย หรือจากพ้ืนที่ที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมหนาแน่น จ านวนไม่น้อยกว่า 500 โรงงาน  
 6.12 จัดท าอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) จ านวนอย่างน้อย 2 หัวข้อ และจัดท าสื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยฯ 
 6.13 ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยฯ ให้กับผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ดูแล
ระบบ ไม่น้อยกว่า 5 คน พร้อมจัดท าคู่มือผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 50 เล่ม และคู่มือผู้ดูแลระบบไม่น้อยกว่า 10 เล่ม 
 6.14 เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศที่
แสดงแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 
 6.15 จัดท ารายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 10 เลม่ พร้อมจัดท าแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ดังนี้   
                 6.15.1 คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือผู้ดูแลระบบ และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน 10 แผ่น    
                 6.15.2 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  จ านวน 10 แผ่น 
 

แผนและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 จัดท ารายละเอียดของงานโครงการ 

ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน 
แผนการด าเนินงานของโครงการที่
ระบุรายละเอียดและระยะเวลาที่
ครอบคลุมกิจกรรมอย่างชัดเจน 

        

2 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล
สารเคมีและวัตถุอันตรายของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการระบุ
ต าแหน่ง (GPS) เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการเชื่อมโยงข้อมูล 

        

3 รวบรวมและคัดกรองข้อมูลชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีและวัตถุอันตราย
ที่มีการผลิต ใช้ หรือจัดเก็บในสถาน
ประกอบการวัตถุอันตรายและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวม
จากทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เอกสาร 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 น ารายชื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายที่

ผ่านการคัดกรองตามล าดับที่ 3 มา
ศึกษาการจ าแนกความเป็นอันตราย
ตามระบบ GHS วิธีจัดการหรือระงับ
อุบัติภัย และข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

        

5 รวบรวมข้อมูลการระบุต าแหน่ง 
(GPS) ของสถานประกอบการตาม 
ล าดับที่ 3 และหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในประเทศ 

        

6 ประเมินระดับความเสี่ยงจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายในแต่ละพ้ืนที่ และ
จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุ
อันตราย (Chemical Hazard Map) 
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารเคมีและ
วัตถุอันตรายตามล าดับที่ 4 และ
ข้อมูลต าแหน่ง (GPS) ตามล าดับที่ 4 
กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 

        

7 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศที่สามารถประมวลผลการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุ
อันตรายกับต าแหน่งของสถานที่ 
พร้อมจัดท าระบบแสดงผลข้อมูลที่
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและสืบค้น
พ้ืนที่เสี่ยงภัยสารเคมีที่มีการจ าแนก
รูปแบบความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ 

        

8 จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) 
ของระบบสารสนเทศตามล าดับที ่7 

        

9 พัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่เสี่ยง
ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 
 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 ทดสอบความถูกต้องของระบบ

สารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

        

11 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการใช้
และการเก็บสารเคมีในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมเติมจากข้อมูลใน
ล าดับที่ 2 โดยอาจคัดเลือกจาก
ประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมี
อันตราย หรือจากพ้ืนที่ที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมหนาแน่น 

        

12 จัดท าอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 
จ านวนอย่างน้อย 2 หัวข้อ และจัดท า
สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์      
(e-learning) ส าหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในการใช้ระบบสารสนเทศแผน
ที่เสี่ยงภัยฯ 

        

13 ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แผนที่เสี่ยงภัยฯ ให้กับผู้ใช้งาน 

        

14 เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ    
ที่แสดงแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและ   
วัตถุอันตราย 

        

15 จัดท ารายงานสรุป พร้อมทั้งคู่มือ
ผู้ใช้งาน คู่มือผู้ดูแลระบบ และสื่อการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

        

 

 

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ 
  (1)  ฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย ระบบแสดงผลข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
  (2)  คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือผู้ดูแลระบบ และสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (3)  รายงานสรุปส าหรับผู้บรหิาร  
 เชิงคุณภาพ 
  (1) ระบบสารสนเทศเป็นไปตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบ 

 (2) ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้ 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพ้ืนที่เพ่ือใช้ใน
การก ากับดูแลสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

8.2 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถน าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ไปใช้ในการบริหารจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระดับของความเสี่ยง 
 8.3 สร้างความรับรู้ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลให้
มีการเตรียมความพร้อมระดับพ้ืนที่เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรืออุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึน 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 จ านวนเงิน 9,848,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 งบจ้างที่ปรึกษา : จ านวน 9,573,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

          งบด าเนินการเอง : จ านวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีระบบสารสนเทศท่ีแสดงข้อมูลพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อใช้ในการก ากับดูแลสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ไม่มี 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 
 



14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โทร. 0 202 4230 



 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) 

1. ชื่อรายการ  
 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ภาคอุตสาหกรรมได้มี
การพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไปอย่างมากเมื่อเทียบกับระยะที่ผ่านมา ทั้งด้านประเภทการผลิต และ
คุณภาพของสินค้าไปสู่อุตสาหกรรมที่ปรับตัวให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความทันสมัยในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น แต่การมุ่งเน้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวไม่
สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน โดยเร่งพัฒนาและ
ยกระดับอุตสาหกรรมในมิติอ่ืนๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมในมิติเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เชิงพัฒนาสังคม และอุตสาหกรรมในมิติเชิงพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมในภาพรวม อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เล็งเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้ท าการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาด้านมาตรฐานรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิต
ภาพมูลค่าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ส าหรับการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตามสามารถพิจารณากรอบการเลือกวิธีการและเทคโนโลยีในการผลิตที่มีการสูญเสียทรัพยากรที่
เกิดข้ึนให้เหมาะสม เทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันที่กองส่งเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานด าเนินการอยู่ ได้แก่ Water reduce  Cleaner technology  Environmental 
management system ซึ่งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ และน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อม เพ่ือผลักดันและจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 



เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดกลุ่มธุรกิจหรือระบบธุรกิจที่มีการ
รวมตวักัน โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งผลให้เกิดดุลยภาพ     
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยยึดหลักการสร้างความมั่งค่ัง 
ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักร/
อุปกรณ์ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน  
 4.2 เพ่ือยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
 4.3 เพ่ือช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

5. ขอบเขตของโครงการ 
 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) พ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) หรือพ้ืนทีลุ่่มน้ าสายหลักของประเทศ โดยมุ่งเน้นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทก่อให้เกิดมลพิษสูง โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรมาก หรือโรงงานประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
เพ่ืออนาคต (S-Curve และ New S-Curve) โดยผลักดันให้โรงงานน าเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้จริง และได้รับ  
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
 6.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 16 โรงงาน 
  6.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส าหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา จ านวน 22 โรงงาน 
 6.3 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า               
สายหลักของประเทศ จ านวน 27 โรงงาน 
 6.4 การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
สีเขียว) จ านวน 500 ราย และทบทวนความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 ราย 
      6.5 การให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 300 ราย   
 6.6 ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสเีขียว จ านวน 200 ราย  
 6.7 การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
สีเขียว) จ านวน 1,500 ราย และให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
จ านวน 250 ราย (ด าเนินการโดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) 

 

 

 

 

 



แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ า

ในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 16 โรงงาน 
        

1) ส ารวจ/ถ่ายทอดความรู้/หาแนวทางการใช้น้ าของ
โรงงาน 

        

2) ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
ของการใช้น้ า และก าหนดมาตรการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติ 

        

3)  ติดตามผลการให้ค าแนะน า  ม าตรการ  และ                        
แนวทางการปรับปรุงของแต่ละโรงงาน 

        

4) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จ         
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส าหรับ

อุตสาหกรรมระดับรายสาขา จ านวน 22 โรงงาน 
        

1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลโรงงานและเทคโนโลยี               
ที่เหมาะสม  

        

2) ส ารวจและตรวจประเมินโรงงานเพ่ือตรวจวัดค่า
ปัจจัยหลัก และคัดเลือก CT-Option และให้พนักงาน
ปฏิบัติจริงในโรงงาน 

        

3) จัดท าหลักปฏิบัติฯ ส าหรับอุตสาหกรรมที่คัดเลือก                                 
4) จัดสัมมนาเผยแพร่หลักปฏิบัติ ฯ         

3. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
ด้ วยระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้ า 
สายหลัก จ านวน 27 โรงงาน 

        

1) ส ารวจ /ถ่ายทอดความรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พร้อมให้โรงงานปฏิบัติจริง 

        

2) ให้ โรงงานปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการผลิตตาม
ข้อก าหนด  

        

3) ตรวจประเมินผลการปฏิบัติและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม          
4) จัดฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม         
5) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จ 
 
 
 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม

สีเขียว (Green Industry)     
        

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและ                  
ความจ าเป็นของการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้กับ
สถานประกอบการ จ านวน 500 ราย 

        

 2) ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว         
3) เผยแพร่โฆษณาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถาน         
4) จัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว         

5. ให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 300 ราย                       

        

1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูล         
2) ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับปฏิบัติการในโรงงาน         
3) ตรวจประเมินโรงงาน         
4) ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว         

6. ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือ
เลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 200 ราย                         

        

7. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว (สปอ.) 

        

1) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) จ านวน 1,500 ราย 

        

2) ให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 250 ราย  

        

7.  ผลผลิตและตัวชี้วัด 
 เชิงปรมิาณ 
 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ 
Water reduce Cleaner technology Environmental management system การจัดการปัญหามลพิษ ข้อ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ได้น าเทคโนโลยีไปปฏิบัติจริงในโรงงาน สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนและมีสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน  



8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าไปปฏิบัติใช้และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 8 เดือน 

10 งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
 วงเงินงบประมาณ จ านวน 35,500,000 บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และน า
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน มีการสร้างสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน มีวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ิมประสิทธภิาพของการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพิ่มศักยภาพของพนักงาน ลดมลพิษท่ี
แหล่งก าเนิด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร สร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพนักงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ และมุ่งสู่การเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการเพ่ิม
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
 ไม่มี เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2561 ผลส าเร็จแต่ละกิจกรรม ดังนี้  
13.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเภท จ านวน 
เงินลงทุน 
(บาท) 

ผลประหยัด 
(บาทต่อปี) 

ปริมาณก๊าซ CO2 เทียบเท่า
ที่ลดลง (กิโลกรัมต่อปี) 

การใช้ไฟฟ้า 79 13,352,500 28,026,100 5,208,263 

การใช้น้ าและสารเคมี 35 5,450,300 10,216,057 116,942 

อ่ืนๆ 18 2,641,478 4,279,248 15,357 

รวม 132 21,444,278 42,521,405 5,340,562 

 จากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 21 โรงงาน มีจ านวนทั้งหมด 132 มาตรการ โดยมีผลประหยัดรวม 
42,521,405 บาทต่อปี และสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสู่บรรยากาศได้ 
5,340,562 กิโลกรัมต่อปี 
 



13.2 การพัฒนาผลิตภาพส าหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (EMS for SME)  

จ านวนโรงงาน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

(31 โรงงาน) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ (แผนงาน) 

การสูญเสีย 

วัตถุดิบ 

การสูญเสีย 

ผลิตภัณฑ์/

บรรจุภัณฑ์ 

การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า 
การใช้พลังงาน 

 (เชื้อเพลิง) 

การก าจัด/ 
บ าบัดของเสีย/ 

การน าของเสียไป

ใช้ประโยชน์ 

รวม 

สามารถ
ประหยัดได้ 
(บาท/ปี) 

17,822,940 4,753,308 6,244,549 7,738,257 2,254,617 6,837,735 
     

45,651,406 
 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,060.89 (ตัน CO2 เทียบเท่า/ปี) 

13.3 การให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
13.3.1) พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 (110 โรงงาน) 

ล าดับ ประเภท ผลประหยัดรวม (บาท/ปี) 
ปริมาณก๊าซ CO2 เทียบเท่าที่ลดลง 

(กิโลกรัมต่อปี) 
1 การใช้พลังงาน 71,859,923.16 6,151,044.76 
2 การใช้ทรัพยากร 13,979,573.62 245,415.85 
3 อ่ืนๆ 28,773,308.77 1,722,779.35 

รวม 114,612,805.55 8,119,239.96 

13.3.2) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 (111 โรงงาน) 

ล าดับ ระดับท่ีขอการรับรอง ผลประหยัดรวม (บาท/ปี) 
ปริมาณก๊าซ CO2 เทียบเท่าที่ลดลง 

(กิโลกรัมต่อปี) 

1 
อุตสาหกรรมสีเขียว  

ระดับท่ี 2 
43,311,393.63 24,713,286.57 

2 
อุตสาหกรรมสีเขียว  

ระดับท่ี 4-5 
15,612,178.94 11,257,309.86 

รวม 58,923,572.57 35,970,596.43 

13.3.3) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 3 (110 โรงงาน) 

ล าดับ ประเภท ผลประหยัดรวม (บาท/ปี) 
ปริมาณก๊าซ CO2 เทียบเท่าที่ลดลง 

(กิโลกรมัต่อปี) 
1 การใช้พลังงาน 41,911,772 6,924,760 
2 การใช้ทรัพยากร 20,014,983 2,428,620 
3 อ่ืนๆ 153,096,418 2,512,440 

รวม 215,023,173 11,865,820 



13.3.4) ลุ่มน้ าท่าจีน แม่กลอง และพ้ืนที่ใกล้เคียง (100 โรงงาน) 
ผลประหยัดรวม (บาท/ปี) ปริมาณก๊าซ CO2 เทียบเท่าที่ลดลง (กิโลกรัมต่อปี) 

62,147,973 26,481,835 

  13.5 การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  

ระดับอุตสาหกรรมสี
เขียว 

จ านวนโรงงานที่
เข้าร่วมโครงการ 

ผ่านการ
รับรอง 

ไม่ผ่านการ
รับรอง 

ไม่น าเสนอ 

ระดับท่ี 3 2 - - 2 

ระดับท่ี 4 42 21 2 19 

ระดับท่ี 5 6 6 - - 

รวม 50 27 2 21* 

 หมายเหตุ :  * ไม่น าเสนอ เนื่องจากพบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 13.6 การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 จัดสัมมนา/เสวนา เพ่ือให้ความรู้อุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 7 ครั้ง 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 546 ราย  

14. ผู้รับผิดชอบ 

 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน โทร. 0 2202 3414 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับดูแลการผลิต การน าเข้า การส่งออก 

การใช้ และครอบครองวัตถุอันตราย ซึ่งสารเคมีที่ประกาศเป็นวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีประมาณเกือบ 500 ชนิด มีผู้ประกอบการวัตถุ
อันตราย ไม่น้อยกว่า 2,600 ราย ที่ต้องควบคุมดูแลสถานที่เก็บรักษาให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน   
ที่กฎหมายก าหนด ในการนี้มีการรับแจ้งสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประมาณ 1,900 ราย โดยเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่มีคุณสมบัติไวไฟมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่มีพ้ืนที่การเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ดังนั้นหากมีการควบคุมอาคาร ภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา การบริหาร
จัดการที่ถูกต้องปลอดภัยแล้ว จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อคน ชุมชนและเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแต่ละแห่งจะมีระบบการจัดการ มาตรการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมก ากับดูแล ดังนั้นในการจัดท ามาตรฐานการเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลของสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดระบบความ
ปลอดภัยและยกระดับของสถานที่เก็บ ผลิต ใช้ และครอบครองวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุร้ายแรงลงได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานสากลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินโครงการเพื่อจัดท าแบบส ารวจที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการเข้า
ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ด าเนินการจัดกลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยแบ่งเป็น
ระดับสูงกว่าเกณฑ์ และระดับอยู่ในเกณฑ์ จากนั้นน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม วิเคราะห์ทางสถิติ    
เพ่ือสรุปจ านวนสถานที่เก็บรักษาในแต่ละประเภท ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย    
ในประเทศไทยมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน น าไปสู่สถานประกอบการที่มีความปลอดภัยสูงในด้านการเก็บรักษา 
วัตถุอันตราย  



 นอกจากนี้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายได้มีการปรับปรุงใหม่ จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้
ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายทราบ เพ่ือให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการวัตถุอันตรายด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือน าแบบส ารวจที่ด าเนินการจัดท าในงบประมาณปี 2562 ใช้ในการเข้าส ารวจและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ รับผิดชอบความปลอดภัยการ
เก็บรักษาวัตถุอันตรายจ านวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม 
 4.2 เพ่ือจัดกลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์
ทางสถิติ เพ่ือสรุปจ านวนสถานที่เก็บรักษาในแต่ละกลุ่ม 
  4.3 จัดอบรมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย รวมทั้งการท ารายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
สถานประกอบการ บุคลากรเฉพาะฯ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด (ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 300 คน 
 4.4 จัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 1 เรื่อง 
 4.5 ให้ค าแนะน าสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 แห่ง เพ่ือยกระดับของ
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้อยู่ในกลุ่มท่ีสูงขึ้น 
 4.6 เผยแพร่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 น าแบบส ารวจที่ด าเนินการจัดท าในโครงการงบประมาณปี 2562 ใช้ในการเข้าตรวจสอบ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ  
ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศตาม 6 กลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย รายละเอียดวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ พร้อมแผนที่ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบ
ดิจิทัล โดยน าผลการส ารวจมาจัดกลุ่มสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม 
และวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุปจ านวนสถานที่เก็บรักษาในแต่ละกลุ่ม จัดอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมทั้ง
การท ารายงานความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรเฉพาะฯ และจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมทั้งให้ค าแนะน าสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายในกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 เพ่ือยกระดับของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้อยู่ในกลุ่มท่ีสูงขึ้น 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายของผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องมี
บุคลากรเฉพาะฯ โดยน าแบบส ารวจที่ด าเนินการจัดท าในโครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
เพ่ือยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย ในงบประมาณปี 2562 ใช้ในการเข้าส ารวจ (หรือตามความเห็นของ
คณะกรรมการ) และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ 
 6.2 จัดเตรียมข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ เพ่ือเข้าส ารวจสถานที่เก็บวัตถุ
อันตรายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตาม 6 กลุ่มจังหวัด 



6.3 คัดเลือกรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ทั่วประเทศตาม 6 กลุ่มจังหวัด 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถานประกอบการ
วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 เพ่ือเข้าส ารวจไม่น้อยกว่า 100 แห่งซึ่งกระจายอยู่ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม (กลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2562) ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ ากับสถานที่เก็บ
วัตถุอันตรายที่ด าเนินการแล้วในปี 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 
 6.4 เข้าตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่
เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง 
 6.5 แสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียดวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาด้วยพิกัด
ภูมิศาสตร์ (GPS) และขอบเขตของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ในแผนที่ดิจิตอลที่สามารถแสดงผลบน
อินเตอร์เน็ต โดยสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่เดิมของ กรอ. มาแสดงผลร่วมกับข้อมูลที่ได้ส ารวจใหม่ รวมถึงสามารถ
ให้เจ้าหน้าทีท่ี่ไปส ารวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลเองได้ 
 6.6 จัดกลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์ทาง
สถิติ เพื่อสรุปจ านวนสถานที่เก็บรักษาในแต่ละกลุ่ม 
 6.7 จัดอบรมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย การท ารายงานความปลอดภัยฯ (บฉ.4) รวมทั้ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ บุคลากรเฉพาะฯ 
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม)  
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

6.8 ศึกษาดูงานสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่สอดคล้อง
กับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 
 6.9 จัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 6.10 เข้าให้ค าแนะน าสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
เพ่ือยกระดับของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้อยู่ในกลุ่มท่ีสูงขึ้น 

แผนและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

วัตถุอันตรายของผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้อง
มีบุคลากรเฉพาะฯ โดยน าแบบส ารวจที่
ด าเนินการจัดท าในโครงการจัดท ามาตรฐาน
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพ่ือยกระดับ
สถานที่จัดเกบ็วัตถุอันตราย ในงบประมาณปี 
2562 ใช้ในการเข้าส ารวจ และให้ค าแนะน า

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่
เก็บท่ีเข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ 

2 จัดเตรียมข้อมูลและคัดเลือกรายชื่อ 
สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากร
เฉพาะฯ เพื่อเข้าส ารวจสถานที่เก็บวัตถุ
อันตรายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตาม 6 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือเข้าส ารวจไม่น้อยกว่า 100 
แห่ง 

        

3 เข้าตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บวัตถุ
อันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ไม่
น้อยกว่า 100 แห่ง 

        

4 แสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
รายละเอียดวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาด้วยพิกัด
ภูมิศาสตร์ (GPS) 

        

5 จัดกลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยน า
ผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุปจ านวนสถานที่เก็บ
รักษาในแต่ละกลุ่ม 

        

6 จัดอบรมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย การท า
รายงานความปลอดภัยฯ (บฉ.4) รวมทั้ง 
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ บุคลากร
เฉพาะฯ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
(ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 300 คน 

        

7 ศึกษาดูงานสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่
สอดคล้องกับประกาศฯ เรื่อง คู่มือการเก็บ
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
 
 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 จั ดท าสื่ อ ก าร เ รี ยนรู้ ใ น รู ปแบบของสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

        

9 เข้ า ให้ค าแนะน าสถานที่ เ ก็บรั กษาวัตถุ
อันตรายในกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เ พ่ือยกระดับของสถานที่ เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายให้อยู่ในกลุ่มที่สูงขึ้น 

        

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ 
 7.1 สถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง คมูือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ได้รับการตรวจสอบและให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 7.2 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 7.3 สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพ่ือยกระดับของสถานที่เก็บ
รักษาวัตถุอันตรายให้อยู่ในกลุ่มที่สูงขึ้น 

 เชิงคุณภาพ 
 7.4 จัดกลุ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยน าผลการจัดกลุ่มมาประเมินผลรวม และวิเคราะห์ทาง

สถิติ เพื่อสรุปจ านวนสถานที่เก็บรักษาในแต่ละกลุ่ม 
 7.2 แสดงข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียดวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ พร้อมแผนที่ระบุ
พิกัดภูมิศาสตร์ จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 สถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 8.2 ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียดวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ พร้อมแผนที่ระบุพิกัด
ภูมิศาสตร์ จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล 
 8.3 สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ได้รับค าแนะน าที่สามารถพัฒนาไป
เป็นกลุ่มท่ีสูงขึ้น 
 8.4 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

 8.5 เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ บุคลากรเฉพาะฯ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในการเก็บรักษาวัตถุ อันตราย การท ารายงานความปลอดภัยฯ (บฉ.4) รวมทั้ งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) 



9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 จ านวนเงิน 3,247,200 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1. ส่งเสริมให้สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายมีมาตรฐานการจัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม
มากขึ้น น าไปสู่สถานประกอบการที่มีความปลอดภัยสูงในด้านการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
 2. สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้รับการจัดกลุ่ม เพ่ือเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สามารถก ากับดูแลได้
อย่างเหมาะสม 
 3. ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย รายละเอียดวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ พร้อมแผนที่ระบุพิกัด
ภูมิศาสตร์ จุดจัดเก็บวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล 
 4. สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายระดับอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บจนสามารถยกระดับให้สูงขึ้น 
 5. สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 สถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายกลุ่มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 

5 แห่ง ได้รับค าแนะน าท่ีสามารถพัฒนาไปเป็นกลุ่มท่ีสูงขึ้น 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 1. ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการในการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ 
 2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินโครงการ 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 1. กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
 2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานการก ากับวัตถุอันตราย โทร. 02-202-4248 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ก ากับดูแลและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
และนอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้แล้ว พบว่ากระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการ
ก าจัดและบ าบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ือรองรับและให้มีบริการแก่ผู้
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะก ากับดูแลโรงงานผู้รับ
บ าบัด/ก าจัดอย่างเข้มงวด แต่พบว่าการให้บริการของโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐาน
การให้บริการ และบางครั้งมีข้อเรียนร้องจากประชาชน ท าให้ผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมขาดความม่ันใจใน
การใช้บริการโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัด และขาดข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม 
ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การจัดการหรือการให้บริการของโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ           
เพ่ือยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในการเลือกใช้บริการ  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียมาตั้งแต่ปี 2553 

โดยมุ่งหวังให้โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดกากอุตสาหกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มุ่งเน้น

การปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 

4. วัตถุประสงค ์

 4.1  เพ่ือยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้น
การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 
 4.2  เพ่ือพัฒนาการให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

4.3  เพ่ือเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีการ
ให้บริการที่เปน็ไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม  



 4.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินด้านจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

5. ขอบเขตของโครงการ 

  5.1 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วล าดับที่ 101 105 และ 106 

 5.2 โรงงานล าดับอ่ืน ๆ ที่มีการใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพ่ิมการประกอบ

กิจการโรงงานล าดับที่ 101 105 หรือ 106 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

6.1 จดัท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ ที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา          
ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน 

6.2 ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่      
ไม่ใช้แล้ว หากจ าเป็นต้องปรับปรุง ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือสะท้อนถึงระบบการปฏิบัติงานของโรงงานผู้รับ
บ าบัด/ก าจัดที่แท้จริง เป็นไปตามหลักวิชาการและการปฏิบัติงานที่ดี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อน 
 6.3 การเชิญชวนและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
  6.3.1 จัดท าเอกสารเผยแพร่รายละเอียดโครงการฯ และชี้แจงโครงการผ่านสื่อ เช่น เว็บไซต์โครงการ 
เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  6.3.2 จัดสัมมนาชี้แจงและคัดเลือกโรงงานรับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งโรงงาน
ล าดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานล าดับอ่ืนๆ ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 คน 
  6.3.3 คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ทะเบียนโรงงาน ประกอบด้วย  
   6.3.3.1 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ หรือโรงงาน
ผู้รับบ าบัด/ก าจัดที่เคยเข้าร่วมและยังไม่เคยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
   6.3.3.2 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในปีที่ผ่านมา 
  6.3.4 ระบุลักษณะการประกอบกิจการและประเภทกิจกรรมของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 
พร้อมน าเสนอรายละเอียดโรงงานและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษารับทราบ หากมีข้อขัดแย้งหรือการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง      
ที่ปรึกษา 
 6.4  การตรวจประเมินและให้ค าปรึกษา 

 6.4.1 ตรวจประเมินเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ ส ารวจการด าเนินงานเพ่ือ
ประเมินเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาโรงงานเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ส าหรับโรงงานตามข้อ 
5.3.3.1 

 6.4.2 ตรวจติดตามการด าเนินงาน (ครั้งที่ 2) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามค าแนะน าและ
เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน ส าหรับโรงงานตามข้อ 6.3.3.1 



 6.4.3 ตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาให้ตรา
สัญลักษณ์ ส าหรับโรงงานตามข้อ 6.3.3.1 – 6.3.3.2 ทั้งนี้ จะต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง              
ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมตรวจประเมินด้วย อย่างน้อย 1 และสรุปผลการตรวจ
ประเมิน โดยโรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือรับตราสัญลักษณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

6.5 การสรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 6.5.1 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ดีของแต่ละโรงงาน และจัดท ารายงานความส าเร็จของการ

ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น การประหยัดทรัพยากร การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     
เป็นต้น 

 6.5.2 จัดท าหลักเกณฑ์ฯ เป็นภาษาไทยก ากับด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมแผ่นบันทึก CD  

 6.5.3 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกาก
อุตสาหกรรม จ านวน 100 เล่ม พร้อมจัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พร้อมแผ่นบันทึก CD จ านวน 2 แผ่น 

 6.5.4 จัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการให้น าส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบบันทึก CD  
 6.6 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ให้โรงงานที่ผ่านการตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 100 คน 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ         

2 ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน         

3 การเชิญชวนและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ         

4 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน         

5 เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่โรงงานที่เข้า
ร่วมโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

        

6 เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์เพ่ือรับรางวัล          

7 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน และจัดสัมมนา
เพ่ือมอบรางวัล 

        

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้รับการตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานและการให้บริการ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ทะเบียนโรงงาน 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานและการให้บริการการบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับโรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 โรงงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีมาตรฐานการจัดการของเสียตามหลักวิชาการ

และถูกต้องตามกฎหมาย 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 6,039,500 บาท (หกล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 โรงงานผู้รับด าเนินการบ าบัด/ก าจัด ได้รับการยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการ

กากของเสียให้เป็นมาตรฐาน เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการร้องเรียน และปนเปื้อนของ

มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 วัดผลจากจ านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 13.1 ผู้ประกอบโรงงานเป้าหมายไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 13.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการไม่ด าเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

ประเมิน ท าให้ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การฯ 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เริ่มด าเนินการโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกาก

อุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553– 2558 และ 2560-2561 โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งให้

ภาคอุตสาหกรรมบ าบัด/ก าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลการ

ด าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา มีโรงงานเข้าโครงการจ านวน 468 ราย 



15. ผู้รับผิดชอบ 

 15.1 ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4016 

 15.2 ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง โทร.  0 2202 4017 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย  

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ก ากับดูแลและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนส าคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในแต่ละปี โรงงานมีการ 
ขออนุญาตน ากากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานเพ่ือน าไปจัดการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝังกลบ การเผา
ก าจัด การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการน าไปประโยชน์ใหม่ จากข้อมูลที่ผ่านมา สัดส่วนการน ากาก             
ของเสียไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีกากของเสียบางส่วนถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบหรือไม่ได้
ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการน ากากของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs และด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
เพ่ือลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 โดยศึกษาการใช้
ประโยชน์กากอุตสาหกรรม เช่น กากตะกอนปูนขาว กากตะกอนเยื่อกระดาษ กากตะกอนจากระบบบ าบัด                    
น้ าเสีย เถ้าหนัก/เถ้าลอยจากการเผาไหม้ กากตะกรันจากการหลอมโลหะ เศษ/กากจากกระบวนการแปรรูป
อาหารและการเกษตร เป็นต้น และด าเนินโครงการน าร่องการพัฒนาศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของเสียใน 
เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งของเสียเหล่านี้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การน ากากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียและเศษเหลือจากกระบวนการจากโรงงานผลิตอาหารมาท าเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง การน าเศษ
วัตถุดิบจากการผลิตและกากตะกอนน้ าเสียผสมกับกากยิบซั่มสังเคราะห์มาผลิตเป็นปุ๋ย และยังส่งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ซึ่งการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย จะท าให้
ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียลดลง ค่าการก าจัดลดลง มูลค่าของเสียเพิ่มข้ึน เป็นการเพ่ิมโอกาส ในการ
แข่งขันทางการค้า สนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 ในปัจจุบันหลายโรงงานมีการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรม ตาม

หลัก 3Rs ภายในโรงงาน รวมถึงการก าหนดนโยบายใช้ประโยชน์ของเสียให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดก าลังใจในการพัฒนาและเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

โรงงานอ่ืนๆ 



4. วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก าจัด 
  4.2 เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการกากอุตสาหกรรม   
ตามหลัก 3Rs 
 4.3 เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. ขอบเขตของโครงการ 

  โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อก าเนิดกากของเสียโดยเฉพาะกลุ่มของเสียที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ              

กากอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

6.1 ก าหนดและจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอนวิธี ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบที่ครอบคลุมกิจกรรม ข้อ 5.1 - 5.7 อย่างชัดเจน 

6.2 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และเกณฑ์การประเมิน
การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) ของโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์          
กากของเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

6.3 การเชิญชวนและการรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ 
 6.3.1 เชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมาย

เชิญชวน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน และประโยชน์ของ
โครงการ  

 6.3.2 จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนะน าแนวทางการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
การจัดการกากของเสีย โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน  

 6.3.3 คัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมอย่างน้อย 50 โรงงาน เข้าร่วมโครงการ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

6.4 ทบทวนวรรณกรรมของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการใช้ EU Waste Code เกี่ยวกับ           
การน าของเสียตามรหัสของปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปจัดการตามประเภทหรือวิธีการที่เหมาะสม  

6.5 การส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และการมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของ
เสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) 

 6.5.1 เข้าโรงงานครั้งที่ 1 โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้การประเมินและ
การวิเคราะห์การสูญเสีย การจัดท าแผนการลดการสูญเสีย เสนอแนะแนวทางการจัดการของเสียต่างๆ  
โดยเฉพาะของเสียที่ยังเป็นปัญหาในการจัดการของโรงงาน (เน้นปฏิบัติช่วยโรงงานท าได้จริง)เช่น การใช้
เครื่องมือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อให้เกิดก าไร (PREMA : Profitable Environmental 
Management) การใช้ระบบบริหารคุณภาพ (TQM : Total Quality Management) การใช้เทคโนโลยี
สะอาด (CT : Clean Technology) หรือเครื่องมืออ่ืนๆ เป็นต้น  



 6.5.2 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือการลดการสูญเสีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้
ค าแนะน าปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงาน 

 6.5.3 เข้าโรงงานครั้งที่ 2 โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าแนะน าแก้ไขพัฒนากิจกรรม 3Rs 
/Zero Waste to Landfill ของโรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการตรวจติดตามและการให้ค าปรึกษาแก้ไข
พัฒนากิจกรรม 3Rs/Zero Waste to Landfill ให้สมบูรณ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าตรวจ
ประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงาน (ตรวจให้รางวัล) 

 6.5.4 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงาน (ตรวจให้รางวัล) 
ให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และโรงงานที่สามารถใช้ประโยชน์ของ
เสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) ได้ส าเร็จตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมตรวจสอบด้วย พร้อมสรุปผล
การตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ  
  6.5.5 จัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการที่ตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 

6.6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
  6.6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
พร้อมทั้ง ประมวลผลการจัดท า 3Rs ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ความส าเร็จของโรงงานที่ได้รับ
รางวัล โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ จ านวนอย่างน้อย 100 เล่ม พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  6.6.2 จัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล Zero Waste Achievement Awards  
โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 100 คน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา   
 6.7 ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการทั้งผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ผลประหยัด ปริมาณการฝังกลบที่ลดลง เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อน และเมื่อสิ้นสุดโครงการให้น าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้ด าเนินการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ  

        

2 ให้ความรู้ และแนะน าแนวทางการจัดท า
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 3Rs  

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแก่โรงงานที่เข้า
ร่วมโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ครั้ง 

        

4 เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์เพ่ือรับรางวัล 
จ านวน 1 ครั้ง 

        

5 น าเสนอวิธีการรีไซเคิลประเภทของเสียที่
มีความส าคัญในอนาคตอย่างน้อย 1 
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

        

6 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน รวมทั้งผลของ
โครงการ และมอบรางวัล 3Rs  

        

7 ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการทั้งผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม 

        

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการถ่ายทอดความรู้ ค าแนะน า และการประยุกต์ใช้

หลักการ 3Rs ในการจัดการกากอุตสาหกรรมเพ่ือลดการฝังกลบ จ านวน 50 โรงงาน 

 เชิงคุณภาพ 

 โรงงานสามารถปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามกฎหมาย พัฒนา

ทักษะการท างานของพนักงานการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 โรงงานลดการฝังกลบของเสียมุ่งสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอนต่ าโดยมีเป้าหมายการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 6,039,400 บาท (หกล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 



11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ประกอบกิจการโรงงานได้มีความรู้ ความเข้าในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ส่งเสริมการ

หมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก าจัด 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 วัดจากจ านวนโรงงานเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินและได้รับรางวัล 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 13.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานเป้าหมายไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 13.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการไม่ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญในการ

จัดการของเสียตามหลัก 3Rs ท าให้ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม        

มาตั้งแต่ปี 2553 – 2558 และ 2560 -2561  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม    

ในการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก าจัด 

โดยเฉพาะการฝังกลบโดยมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 363 โรงงาน 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 15.1 ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4016 

 15.2 ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง โทร.  0 2202 4017 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 3.1 ภารกิจด้านการรายงานข้อมูลเพื่อจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on climate Change: UNFCCC) 
  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2537 โดยประเทศไทย ในฐานะกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-
Annex I Parties) มีพันธกรณีท่ีต้องจัดท ารายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมติที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: 
GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยจะต้องจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่าง ๆ 5 ภาค
ส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process 
and Product Use: IPPU) 3) ภาคเกษตร 4) ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และ      
5) ภาคของเสีย ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลของแต่ละภาคส่วนเพ่ือส่งต่อให้ส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับใช้ในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) และรายงานแห่งชาติ (National 
Communication: NC) เพ่ือเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อไป 
  คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้พิจารณาประเด็นการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพ่ือจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับ 5 ภาคส่วนข้างต้น โดยมอบหมาย
หน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงหรือหน่วยงานสนับสนุนให้รายงาน
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ตามแบบฟอร์ม รวมทั้งรับรองคุณภาพข้อมูล (Quality Assurance: QA) และ



ให้หน่วยงานหลักส่งข้อมูลให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลรายกิจกรรมจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบและน าเข้าในระบบการค านวณตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) จากนั้นจะน าเสนอต่อคณะท างานจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกใน
แต่ละภาคส่วน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพ่ือพิจารณาเห็นชอบตามล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติ 1) เห็นชอบกับ
การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพื่อจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของ
ประเทศ และรองรับการรายงานข้อมูลภายใต้พันธกรณีภายหลังปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 2) มอบหมายให้
หน่วยงานหลักในการรายงานข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงหรือหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก่อนส่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) มอบหมายหน่วยงานหลักในการ
รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก ท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงคัดเลือกมาตรการที่
เหมาะสม วิธีการค านวณ กระบวนการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (Measurement, Reporting 
and Verification: MRV) และก าหนดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor: EF) เพ่ือให้
คณะท างานระดับกระทรวงพิจารณาผลการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจกก่อนน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูลต่อไป โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับ
มอบหมายเป็นหน่วยงานหลักส าหรับภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  
 3.2 ภารกิจด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) 
  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยความ
ตกลงปารีส มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีข้อก าหนดให้แต่ละภาคีต้องจัดท า แจ้ง และให้มี
การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) อย่างต่อเนื่อง โดยแจ้ง
ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งจะแสดงถึงความก้าวหน้าที่เพ่ิมข้ึน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่เป็นไปได้สูงสุด ตาม
หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยค านึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคี โดยประเทศไทยได้
แจ้งเจตจ านงการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 โดยก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขั้นต่ าที่ร้อยละ 20 จาก
กรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) และหากมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพอย่างเพียงพอก็จะสามารถ
ด าเนินการได้เพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ 25 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030) เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศร้อยละ 20 หรือที่ 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยด าเนินการ



ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สาขาการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นสาขาท่ีหน่วยงานมีความพร้อมและมีศักยภาพที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจก ณ 
ปี พ.ศ. 2573 ทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนที่
น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มี
มติมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยได้น าเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อาทิ 1) การสนับสนุนมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกโดยการทดแทนปูนเม็ด การปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
2) การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) และ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถ ความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการขับเคลื่อนหน่วยงานและการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
 ในการนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท า “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม” ขึ้น เพ่ือด าเนินการตามภารกิจด้านการรายงานข้อมูลเพื่อ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตามท่ีได้รับมอบหมายข้างต้น รวมทั้งเพ่ือ
เสริมสร้าง  ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ในการรองรับการด าเนินงานตามพันธกรณีความตกลงปารีส
และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านรายงานข้อมูล
กิจกรรมเพ่ือจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเมิน
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด F-gases 

4.2 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 4.3 เพ่ือทดสอบระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (MRV) ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
และวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม



เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น และอุตสาหกรรม
ที่มกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าเสีย 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ขอบเขตของโครงการฯ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 5.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลกิจกรรมภาคกระบวนการ

อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) กลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด F-gases และผู้ประกอบการจากภาค 

IPPU ที่มีศักยภาพในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้องรายงานข้อมูลกิจกรรม 

 5.2 ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ตามแผนปฏิบัติ

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศและสารท าความเย็น และอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าเสีย 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท าแผนด าเนินงานและข้ันตอนการด าเนินงานโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและ
ระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการ 
 6.2 จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์
บัณฑิต เพ่ือด าเนินโครงการ ณ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน  
 6.3 จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหรือปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในสาขา IPPU จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม รวมไม่น้อยกว่า 40 คน ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 6.4 จัดประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง จ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่า 90 คน ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 6.5 รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์ และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด F-gases (2F: การใช้สารทดแทนสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
(Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances) ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. 2006 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) 
โดยรวมถึงการออกส ารวจ และเก็บข้อมูลจากโรงงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 6.6 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น และอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ า
เสีย เพื่อทดลองใช้ระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (MRV) ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และ
วิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี โดยรวมถึงการออกส ารวจ 
และเก็บข้อมูลจากโรงงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 



 6.7 ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 6.8 จัดสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 100 คน ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แผนและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแผนด าเนินงานและข้ันตอนการด าเนินงาน

โครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและ

ระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการ 
 

     

  

2 จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ เพ่ือด าเนินโครงการ 

ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน       
  

3 จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน

การรายงานข้อมูลกิจกรรมหรือปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในสาขา IPPU 1 ครั้ง 

 
 

    

  

4 จัดประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือน

กระจกตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกฯ 

3 ครั้ง 

 
 

    

  

5 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์ 
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด F-gases ไม่น้อย
กว่า 10 โรงงาน 

  
 

   

  

6 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 10 โรงงาน 
เพ่ือทดลองใช้ระบบการตรวจวัด รายงานและทวน
สอบ (MRV) ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
และวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือ
ประเมินผลการลดรายปี 
 
 

  
 

   

  



ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  
 

   

  

8 จัดสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง         

9 การจัดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงาน
สรุปผลโครงการ 

        

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

7.1 แบบฟอร์มการรายงานและข้อมูลสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวด F-gases 

7.2 ระบบการตรวจวดั รายงานและทวนสอบ (MRV) ส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และวิธีการ

ค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ผ่านการทดสอบ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการลดก๊าซเรือน

กระจกรายปี ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการ

อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 

7.3 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปีฐาน (พ.ศ. 2562) จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศและสารท าความเย็น และอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าเสีย ส าหรับใช้

ประกอบการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 7.4 ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน ได้รับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถด้านการรายงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 

 8.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และมีการรายงาน

ข้อมูลกิจกรรมภาค IPPU เพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างถูกต้องและภายใน

ก าหนดเวลา 

 8.3 มีระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีส าหรับใช้ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

 

 



10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรายงานข้อมูล

กิจกรรมส าหรับจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เกิดความความตระหนักและให้ความร่วมมือกับ

ภาครัฐ ในการจัดท ารายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 11.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมรองรับการด าเนินงานตาม

แผน ปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ

การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม รวมทั้งรับทราบแนวทางการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ 

(MRV) และวิธีการค านวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในช่วงการประเมินผลตาม

แผนปฏิบัติการฯ ต่อไป 

 11.3 ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องแม่นย ามากขึ้น จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาออกนโยบายและมาตรการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกต้องต่อไป 

 11.4 ภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมี

ส่วนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งส่งผลดีต่อบทบาทของประเทศไทยในการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงปารีสและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต่อไป 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินคุณภาพของข้อมูลและรายงานที่จัดส่งโดยที่ปรึกษา 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มีประเด็นความเสีย่งอย่างมีนัยส าคัญ โดยกองบรหิารจดัการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของที่ปรึกษา ภายใต้โครงการดังกล่าว 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 นางสาวปิยนันท์ สงวนเผ่า กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการวัตถุ

อันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4103 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 

 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการจัดท าระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ก ากับดูแลและเฝ้าระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 การก ากับดูแลและการส่งเสริมการประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมีแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสากล  ในการตรวจวัดและเฝ้าระวังมลพิษท่ีด าเนินการโดย
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการ
ก ากับดูแลการปลดปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกนอกโรงงาน และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
ประเทศ อีกทั้งห้องปฏิบัติการต่างก็มีการปรับตัวขยายขอบข่ายงาน/กระบวนการทดสอบใหม่ ๆ และการใช้
สารเคมีหลากหลาย ในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการจึงต้องค านึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคล ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการสารเคมีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 
ที่จะเกิดจากการใช้ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงการบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนให้มีความปลอดภัย 
 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดเก็บ

สารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องแนวทางการจัดการสารเคมีของประเทศและ

สากล รวมทั้งสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการสารเคมีของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  

จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
มีการจัดการสารเคมีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรู้ในการจัดการสารเคมี 
 



5. ขอบเขตของโครงการ 

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท าแผนด าเนินโครงการโดยก าหนดวิธีการ กิจกรรม รายละเอียดของการด าเนินงานในแต่ละ 
ขั้นตอนพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

6.2 จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและสารเคมีรวมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 150 คน 

6.3 ศึกษาข้อมูลและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คน 
เพ่ือจัดท าร่างแนวทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

6.4 จัดท าเกณฑ์คัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค  
6.5 คัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 ราย 
6.6 จัดอบรมให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค ครอบคลุมหัวข้อการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ การจัดการสภาพแวดล้อม 
ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

6.7 ส ารวจและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการสารเคมี และแผนฉุกเฉิน 
ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อห้องปฏิบัติการ 

6.8 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรละไม่น้อยกว่า 50 คน 

6.9 ทบทวนและปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจัดท ารายงานแต่ละห้องปฏิบัติการและข้อเสนอแนะ  
 6.10 สัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานโครงการโดยมีเข้าผู้ร่วมอย่างน้อย 100 คน 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและสารเคมี 

        

2  ศึกษาข้อมูลและจัดท าแนวทางการ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการและจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

        

3 คัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ         



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 ให้ความรู้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน 

        

5 ส ารวจและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้งต่อห้องปฏิบัติการ 

        

6 สรุปการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ 

        

7 เผยแพร่ความรู้และสรุปผลการด าเนินงาน         

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 7.1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสารเคมี

ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 ราย 

    7.2 บุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ 
ในการจัดการสารเคมี จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน    

ในการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและแข่งขันในระดับสากลได้ 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 3,993,100 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสารเคมี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 ราย 
     11.2 บุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้  

ในการจัดการสารเคมี จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ไม่มี 



13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ไม่มี 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 15.1 นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล  ผอ.กวท.กวภ. โทรศัพท์ 0-2202-4146 

 15.2 นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  โทรศัพท์ 0-2202-4146 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลและส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับโรงงาน

อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและ      

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5 การ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว โดย                 

ในภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ก าหนดแนว

ทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ควบคู่กับการให้

ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับ

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ านวน 15 จังหวัด โดยรัฐบาล

ก าหนดกรอบแผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือน าไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 3 เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 

ต้องผ่านเกณฑ์การพัฒนาเพ่ือยกระดับพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จ านวน 10 พ้ืนที่ ใน 

8 จังหวัด และยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 2 จ านวน 8 พ้ืนที่ ใน 7 จังหวัด 

 ซึ่งกรมโรงงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รายจังหวัดใน 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 



ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี 

และสงขลา) เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้มีการ

ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน

ด าเนินงานหลักในการด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564   

  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการยกระดับและพัฒนา

โรงงานในพ้ืนที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการพลังงานและ

สารเคมี และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตามยังคงฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบและประเมินการเป็น

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 18 พ้ืนที่ 15 จังหวัด  

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส ารวจ
สถานะปัจจุบันและการจัดท าฐานข้อมูลจะเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ โดยจะช่วยท าให้ทราบว่าโรงงานที่ยกระดับไปมีผลลัพธ์ปัจจุบันอย่างไร ต้องแก้ไขและปรับปรุงด้านใดบ้าง 
รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการหาความคุ้มค่าในการจัดท าโครงการ โดยน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาคิดผลตอบแทนการ
ลงทุนในด้านต่างๆ เช่น ROI การลดของเสีย และการลดมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเก็บและค านวณ
ข้อมูล เช่น ระบบ GIS ระบบเก็บข้อมูลแบบ handheld และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและน าฐานข้อมูลมาคิด
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบันของตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี

เป้าหมาย 15 จังหวัด และสามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาคิดผลตอบแทนการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น ROI การลดของเสีย และการ

ลดมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเก็บและค านวณข้อมูล เช่น ระบบ GIS ระบบเก็บข้อมูลแบบ 

handheld และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและน าฐานข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆ   

4.2 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 4.3 น าข้อมูลที่เก็บได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
อนาคต รวมทั้งสรุปข้อมูลต่างๆเพ่ือการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 5.1 พ้ืนที่ตามเขตการปกครองที่มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้เป็นพื้นที่น าร่องการ

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัดเป้าหมาย 

 5.2 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 



 5.3 หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมาย 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท ากรอบแนวคิด แผนงานและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
พร้อมระบุรายละเอียด วิธีการและระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 
  6.2 ส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในระดับ 3 ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
15 จังหวัด อย่างน้อย 300 โรงงาน และอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัดในระดับท่ี 3 พร้อมจัดท ารายงานผลของตัวชี้วัด
รายโรงงาน 
 6.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในส่วนโรงงาน รวมทั้งวิเคราะห์ ท านาย และสรุปผลเกี่ยวกับตัวชี้วัดในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ระบบดังนี้ 
            6.3.1 ระบบสามารถปฏิบัติงานแบบออฟไลน์ได้ และน าข้อมูลที่ได้จากการใช้งานออฟไลน์เพ่ิมลง

ในระบบออนไลน์ภายหลังได้ 

       6.3.2 ระบบสามารถแสดงผลการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ โดย

บอกต าแหน่งของโรงงาน และรายละเอียดตัวชี้วัดและรายละเอียดพ้ืนฐานของโรงงานในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ ใน

โปรแกรมรูปแบบเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น GIS เป็นต้น 

       6.3.3 ระบบสามารถประเมินระดับของตัวชี้วัดรายโรงและพ้ืนที่ โดยสามารถบอกได้ว่าพ้ืนที่นี้หรือ

โรงงานนี้อยู่ในระดับใด 

      6.3.4 ระบบสามารถน าเข้า เพิ่มเติม และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เช่น PDF Word 

Excel และอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

      6.3.5 ระบบสามารถวิเคราะห์ระดับของตัวชี้วัดได้จากข้อมูลแบบประเมินตัวชี้วัดที่ส ารวจและที่

กรอกจากระบบ ในการใช้ข้อมูลประเมินระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

และสามารถน าข้อมูลใช้ในการวางแผน/วิเคราะห์การพัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่

สูงขึ้นต่อไป 

       6.3.6 ระบบสามารถแจ้งแนวโน้มและทิศทางการพัฒนารายตัวชี้วัดของโรงงานอุตสาหกรรม ผ่าน

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆที่น่าเชื่อถือ เพื่อน าแนวโน้มดังกล่าวไปพัฒนาการยกระดับตัวชี้วัดในอนาคต 

       6.3.7 ระบบสามารถเก็บข้อมูลต่างๆผ่านอุปกรณ์มือถือต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต เพ่ือน าเข้า

ข้อมูลผ่านโปรแกรมได้  

       6.3.8 ระบบสามารถติดตามสถานะของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศรายโรงงานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนหากไม่มีการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ 

       6.3.9 ระบบมีการรองรับการเพ่ิมข้อมูลของพ้ืนที่ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

อนาคต   

 6.4 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ จ านวน 300 ชุด  



 6.5 จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน ในสถานที่ท่ีเหมาะสมและอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

 6.6 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการในสถานที่ที่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการ
เดินทาง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในงานต้องมีสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ    
วีดีทัศน์ เอกสาร แผ่นพับ Rollup เป็นต้น และต้องมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท ากรอบแนวคิด แผนงานและ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขั้นตอน
การด าเนินโครงการพร้อมระบุ
รายละเอียด วิธีการและระยะเวลาที่
ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทั้งหมด 

        

2 ส ารวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในระดับ 
3 ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 

        

3 จัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในส่วนโรงงาน 
รวมทั้งวิเคราะห์ ท านาย และสรุปผล
เกี่ยวกับตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 

        

4 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ         

5 จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบ
ผู้ดูแลระบบและผู้ ใช้งานระบบให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

        

6 จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนิน
โครงการ 

        

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 7.1 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 300 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด มีผลการส ารวจตัวชี้วัดการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายโรงและในเชิงพ้ืนที่ จ านวน 18 พ้ืนที่ 
  7.2 ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 

โดยรวบรวมเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 10 เล่ม พร้อมจัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  

 7.3 ระบบการเก็บข้อมูลและการประเมินตัวชี้วัดที่เก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 
จังหวัด จ านวน 1 ระบบ 
 7.4 คู่มือการใช้งานระบบ 300 เล่ม              

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด มีความรู้และเข้าใจในตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 
 8.2 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นที่ทราบกันอย่างวงกว้างขึ้น 

 8.3 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ และน าไปวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องแผนแม่บทเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2 อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 11.3 ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เพ่ือ
เติบโตไปด้วยกันอย่างเชื่อมโยง เกื้อกูล และสมดุลร่วมกัน 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ด าเนินงานตามแผนวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม ครบถ้วน 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 
 



14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 เป็นพื้นที่ ที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึง

ด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการใช้เป็นฐานข้อมูลการประเมินผลระดับของการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในระดับท่ี 1- 5 อีกท้ัง สามารถวางแผนในการพัฒนา

และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 1 - 5     

ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ต่อไป 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4031 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

1. ช่ือรายการ 

 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ
ที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดท าฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ร่วมกัน (RECP) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5                  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาต ิและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสเีขียว โดยในภาคอุตสาหกรรม
ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ านวน 15 จังหวัด โดยรัฐบาลก าหนดกรอบแผนงานบูรณา
การการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 3 
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือน าไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 3 เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ต้องผ่านเกณฑ์การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 2 จ านวน 10 พ้ืนที่ ใน 8 จังหวัด และยกระดับพื้นท่ี
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 1 จ านวน 8 พื้นที่ ใน 7 จังหวัด 

 ซึ่งกรมโรงงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศรายจังหวัดใน 15 จังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและการด าเนิน
โครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และได้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานด าเนินงานหลักในการด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564   



  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการยกระดับและพัฒนา
โรงงานในพ้ืนที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด รวมถึงจัดท าผังการไหลของวัสดุ (Material Flow) และน ามาท าเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาช่องทางการพัฒนาโรงงานต่อไปเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังคงขาดจ านวน
โรงงานที่ต้องยกระดับอยู่อีกจ านวนหนึ่งเพ่ือให้ครบตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 2 
(ในส่วนภาคอุตสาหกรรม)  

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าโครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดใน
พ้ืนที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) 
เพ่ือให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 ซึ่งต้องมีโรงงานที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ครบตามจ านวน
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 2 ในส่วนของโรงงาน และพัฒนาโรงงานให้ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดรายโรงงานตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 ต่อไป โดยปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมดใน  
15 จังหวัด จ านวน 6,033 โรงงาน และยกระดับไปแล้ว 1,627 โรงงาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial 
Symbiosis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  

 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันของโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  

 4.3 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ตามแนวทางการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency: RE) และกระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner 
Production: CP) ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และพัฒนาโรงงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรายโรงงานตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 

 4.4 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์พัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 5.1 พ้ืนที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 8 จังหวัด ตามคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับจังหวัดได้ท าการคัดเลือกไว้ 

 5.2 โรงงานอุตสาหกรรมใน 8 จังหวัด ตามคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด
ได้ท าการคัดเลือกไว้ 

 5.3 หน่วยงานราชการทั้งสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 จังหวัด 

 

 

 



6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท ากรอบแนวคิด แผนงานและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
พร้อมระบุรายละเอียด วิธีการและระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด พร้อมทั้งสรุปข้อมูล
ภาพรวมโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ให้มีความเชื่อมโยงพร้อม
ส่งต่อข้อมูลให้กับศูนย์ Eco Center 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการรายละเอียด ดังนี้ 

        6.2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซด์ (web site) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ช่องทางอ่ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้ 

        6.2.2 จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จังหวัดละ 5 แผ่น ซึ่งใช้
ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ มีเนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยติดประกาศในบริเวณพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 6.3 สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ตามตัวชี้วัด
การพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 
1 – 5 ของตัวชี้วัด การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด 
เพ่ือให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อน ในการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเองต่อไป โดยกิจกรรมมีดังนี้ 
        6.3.1 จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจ    
ในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นระยะเวลาจ านวน 2 วัน ไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ในสถานที่ที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม        
ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 
                  6.3.1.1 จัดท าหลักสูตรแนวทางการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกตัวชี้วัด 
            6.3.1.2 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้องกับการยกระดับตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่คู่มือและเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประชุมสัมมนา ฯ ของผู้เข้าร่วมประชุม ฯ  

  6.4 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ตามแนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency: RE) และกระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) 
ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ในสว่นภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 20.2.1 และระดับที่ 3 (13 ตัวชี้วัด) กิจกรรมที่ด าเนินการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 
        6.4.1 คัดเลือกหรือรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนา
โรงงาน โดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยจัดท าใบสมัครทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน์ผ่านลิงค์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้าสมัครได้ด้วยตนเองอีกช่องทาง 
        6.4.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก เขียนแผนและติดตามการปรับปรุงเพื่อยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 5.3.1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คนต่อครั้ง และยกระดับ
ทั้งหมดในระดับที่ 3 ในส่วนของโรงงาน ดังนี้ 



         6.4.2.1 เข้าโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้จ านวนโรงงานในพ้ืนที่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้องกับโรงงาน  
         6.4.2.2 เข้าโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1 ตาม
ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้จ านวนโรงงานในพ้ืนที่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้องกับโรงงาน  
         6.4.2.3 เข้าโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 2 ตาม
ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้จ านวนโรงงานในพ้ืนที่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้องกับโรงงาน 
          6.4.2.4 เข้าโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ติดตามผลการปรับปรุงหลังจากได้รับให้
ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก 
          6.4.3 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกประจ าโรงงาน และวิเคราะห์
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ROI หรือ SROI หรือ อัตราการลดของเสียที่เกิดข้ึนหรือปัจจัยอ่ืนของโรงงาน ตามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ซึ่งต้องจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบรูปเล่มรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
  6.5 ทวนสอบติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม (Verification) ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ทีมทวนสอบประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มิใช่ทีม coaching 
จ านวน 1 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 
1 คน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและสรุปความเห็นจากทีมทวนสอบ จ านวน 1 คน 

 6.6 จัดท าใบรับรองและโล่ เพ่ือมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 6.7 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน พร้อมส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแนวทาง แผนงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ 

        

2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ  
ผ่านเว็บไซต์ 

        

3 จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล 
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จังหวัดละ 5 แผ่น 
ซึ่งใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ 

        

4 จัดท าใบสมัครและแบบประเมินตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย
ตนเอง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
ออนไลน์ผา่นลิงค์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 ทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ร่วมกัน (Industrial Symbiosis) 

        

6 สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 8 จังหวัด 

        

7 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพ้ืนที่
ศักยภาพ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ 5) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 

        

8 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 จ านวน  
4 ตัวชี้วัด และตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ระดับที่ 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

        

9 รวบรวมข้อมูลการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม  

        

10 สุ่มติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงาน
อุตสาหกรรม (Verification) 

        

11 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด าเนินโครงการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

        

12 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พร้อมส่ง
มอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 

        

 

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 7.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้รับการยกระดับและพัฒนาตามตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน 

  7.2 โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินผลการปรับปรุง (Verification) อย่างน้อย 30 โรงงานใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด 

 7.3 ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 
โดยรวบรวมเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 20 เล่ม พร้อมจัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  

 7.4 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 150 โรงงาน          

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 10 พ้ืนที่ใน 8 จังหวัด มีรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 3 

 8.2 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผ่านการประเมินผลการปรับปรุง (Verification) จ านวน 30 โรงงาน ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 8 จังหวัด 

 8.3 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ และน าไปวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 8.4 โรงงานได้รับอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการและโรงงาน ที่จะเปรียบเทียบ
ระหว่างเงินลงทุนกับก าไรที่ได้จากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา จ านวน 4,430,800 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
 ด าเนินการเอง จ านวน 69,200 บาท (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2 อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 11.3 ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เพ่ือ
เติบโตไปด้วยกันอย่างเชื่อมโยง เกื้อกูล และสมดุลร่วมกัน 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ด าเนินงานตามแผนวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม ครบถ้วน 



13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 เป็นพื้นที่ ที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    
จึงด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการเพ่ิมระดับของตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ระดับ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตาม Road Map ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ต่อไป 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4031 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลได้ได้ก าหนดยุทธ์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-580) ภายใต้กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2                 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ มีความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ า มีความสามารถในการป้องกันและลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว โดยในภาคอุตสาหกรรมได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศรายจังหวัด 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไปซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
ด าเนินงานหลักและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมา
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนก าหนดเป้าหมายให้การพัฒนาใน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์
การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 3 ในปี พ.ศ.2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้อง
มีการจัดการตรวจประเมินเพ่ือวัดระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินความเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความน่าเชื่อในการตรวจประเมิน 



จึงจัดอบรมผู้ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มีความรู้ และความสามารถในการตรวจประเมิน
ในด้านต่างๆ ในเชิงลึก และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในภาคประชาชนจึงได้
จัดการประชาสัมพันธ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกท้ังยังจะด าเนินการเตรียม
ความพร้อมให้แก่จังหวัดเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 จังหวัด 
(ตาก ตราด สระแก้ว และมุกดาหาร) ตามแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ตรวจ
ประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทวนสอบ 

 4.2 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้ภาคประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินระดับการเป็นความเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 4.4 เพ่ือสื่อการเรียนรู้ในเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความรู้ในเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พ้ืนที่เป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมายที่ก าหนด ลงในศูนย์ Eco Center เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างสะดวก  

 4.5 เพ่ือทวนสอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ตามตัวชี้วัด 5 มิต ิ
20 ด้าน 41 ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลในการตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้จังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมายน าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศต่อไป 

 4.6 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัดอ่ืนๆที่จะเข้ามาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 4.7 เพ่ือสร้างระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของหน่วย
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการยกระดับเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่เดิม และเป็นการท าระบบเพื่อรองรับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที ่

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท าแนวทาง แผนการด าเนินงาน และข้ันตอนการด าเนินโครงการพร้อมระบุรายละเอียด วิธีการ 
และระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 



 6.2 จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจประเมิน 1 ครั้งจ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 

 6.3 จัดท าคู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นเล่มย่อย 5 ระดับ ระดับละ 1 คู่มือ ๆ แต่ละระดับมีจ านวน 50 เล่ม 
พร้อมจัดท าเอกสารน าเสนอ (Power point) คู่มือดังกล่าว 

 6.4 ด าเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ เบื้องต้น (pre audit) โดยต้องเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล 
Eco center ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละไม่น้อยกว่า 1 วัน/ครั้ง จ านวนผู้ตรวจประเมินไม่
น้อยกว่า 1 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งจัดท ารายงาน
สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานต่าง ๆ 
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน/ครั้ง 

 6.5 ด าเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละไม่น้อยกว่า 
1 วัน/ครั้ง จ านวนผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยอ านวยความสะดวกให้กับคณะผู้ตรวจประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร รายงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 

 6.6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้แก่ 5 จังหวัดเป้าหมายในการขยายเพ่ิมพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ มุกดาหาร สระแก้ว 
ตาก ตราด และนครศรีธรรมราช จ านวน 1 ครั้ง/จังหวัด ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 

 6.7 จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับรองผลการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน/ครั้ง 

 6.8 ศึกษาแนวทางและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงให้ระบบการตรวจประเมินผลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม สามารถเป็นผู้ให้การรับรองระบบการจัดการ (Certify Bodies) 

6.9 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (15 จังหวัด 18 
พ้ืนที)่ พร้อมทั้งจัดท าสรุปผลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือยกระดับพื้นท่ีเข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยจัดท าเป็นเล่มแยกรายจังหวัด จ านวน 20 เล่ม และฉบับรวม
ทุกจังหวัด จ านวน 20 เล่ม 

 

 

 

 



แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
ขั้นตอนการด าเนินโครงการพร้อมระบุ
รายละเอียด วิธีการ และระยะเวลาที่
ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 

        

2 จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจประเมิน 

        

3 จัดท าคู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสาร
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 
ตัวชี้วัด 

        

4 ด าเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ 
เบื้องต้น (pre audit) โดยต้องเชื่อมกับ
ระบบฐานข้อมูล Eco center ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที ่

        

5 ด าเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินฯ ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 

        

6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้แก่ 5 จังหวัด
เป้าหมายในการขยายเพ่ิมพ้ืนที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

        

7 จัดประชุมคณะกรรมการช านาญการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับรองผลการ
ตรวจประเมิน 

        

8 ศึกษาแนวทางและเสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุงให้ระบบการตรวจประเมินผลการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม สามารถเป็นผู้ให้
การรับรองระบบการจัดการ (Certify 
Bodies) 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและผลการ
ตรวจประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่
เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (15 
จังหวัด 18 พ้ืนที่) พร้อมทั้งจัดท าสรุปผล
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับพ้ืนที่เข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 

        

 

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 7.1 การประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับรองผลการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

 7.2 คู่มือแนวทางการรวบรวมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิต ิ
20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นเล่มย่อย 5 ระดับ ระดับละ 1 คู่มือ ๆ แต่ละระดับมีจ านวน 50 เล่ม และเอกสาร
น าเสนอ (Power point) คู่มือดังกล่าว 

 7.3 การตรวจประเมินฯ เบื้องต้น (pre audit) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ พื้นที่ละไม่น้อย
กว่า 1 วัน/ครั้ง จ านวนผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 1 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินตาม
ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 

 7.4 การตรวจประเมินฯ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 1 วนั/ครั้ง 
จ านวนผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน/ครั้ง/วัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดความเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

 7.5 ผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตวัชี้วดัความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 7.6 ผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตวัชี้วดัความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 7.7 การประชุมคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับรองผลการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง 



 7.8 ผลการศึกษาแนวทางและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบการตรวจประเมินผลการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม ให้สามารถเป็นผู้ให้การรับรองระบบการจัดการ (Certify Bodies) 

 7.9 ผลสรุปการด าเนินงานและผลการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (15 จังหวัด 18 พ้ืนที)่ 
และผลสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือยกระดับพ้ืนที่เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยจัดท าเป็นเล่มแยกรายจังหวัด จ านวน 20 เล่ม และฉบับรวมทุกจังหวัด จ านวน 20 เล่ม 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 มีแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้ถูกตรวจประเมิน และสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ตามจุดประสงค์
ของเกณฑ์ตัวชี้วัด 

 8.2 พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการติดตามและตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
ตัวชี้วัด 

 8.3 เกิดความภาคภูมิใจแก่พ้ืนที่ที่ผ่านการตรวจประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 8.4 เป็นการแสดงผลลัพธ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้แก่จังหวัดอ่ืน
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 8.5 พ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง 

 8.6 แนวทางและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบการตรวจประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
ให้สามารถเป็นผู้ให้การรับรองระบบการจัดการ (Certify Bodies) 

 8.7 ผลสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือยกระดับพ้ืนที่เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 2,074,700 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 ระบบการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 

 11.2 ระบบการรายงานผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และระบบสารสนเทศ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 11.3 เกิดการตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประชาชนในพ้ืนที ่
และผู้ที่เก่ียวข้อง  

 11.4 เป็นกรอบด าเนินการในการขับเคลื่อน ส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 12.1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการเป็นไปตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานร้อยละ 80 

 12.2 ผู้รับจ้างด าเนินการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้าง และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 พ้ืนที่ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ได้รับการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวช และมี
การรายงานผลความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่างปี 2561 และปี 2562 จึงท า  
ปี 2563 ต้องมีการด าเนินโครงการโครงการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผน เพ่ือศึกษา และ
วิเคราะห์ผลของการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18พ้ืนที่ เพื่อหาแนวโน้มและโอกาส 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม มีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน เพ่ือติดตาม และประเมินผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4031 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

1. ช่ือรายการ 

 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ระดับท่ี 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดท าฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP)       
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา) 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5                
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาต ิและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสเีขียว โดยในภาคอุตสาหกรรม
ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ านวน 15 จังหวัด โดยรัฐบาลก าหนดกรอบแผนงานบูรณา
การการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 3 
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือน าไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 3 เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ต้องผ่านเกณฑ์การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จ านวน 10 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด และยกระดับพื้นท่ี
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ระดับ 2 จ านวน 8 พื้นที่ ใน 7 จังหวัด 

 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ รายจังหวัดใน 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) เพื่อ
เป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว รวมทั้งจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ



ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานด าเนินงานหลักใน
การด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564   

  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการยกระดับและพัฒนา
โรงงานในพ้ืนที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด รวมถึงจัดท าผังการไหลของวัสดุ (Material Flow) และน ามาท าเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาช่องทางการพัฒนาโรงงานต่อไป อย่างไรก็ตามยังคงขาดจ านวนโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย
ทีต่้องยกระดับเพ่ือให้ครบตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ ระดับที่ 2 การสง่เสริม (Enhancement) 
และระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม)  

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) เพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ              
(ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 
ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน
และสารเคมี และรายละเอียดตามตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ให้ครบตามจ านวนตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศระดับ 2 ในส่วนของโรงงาน และพัฒนาโรงงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรายโรงงานตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ระดับที่ 3 ต่อไป โดยปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมดใน 15 จังหวัด จ านวน 6,638 โรงงาน และ
ยกระดับไปแล้ว 2,227 โรงงาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 4.2 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (ในส่วนภาคอุตสาหกรรม) ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 
และระดับที่ 3 

 4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial 
Symbiosis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  

 4.4 วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันของโรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  

4.5 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 4.6 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ศักยภาพให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ เพื่อเป็น 
flagship และ quick win project เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับนานาชาติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นตัวอย่างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมและเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทย 

 4.7 เพ่ือสร้างฐานโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้ แสดงรายละเอียดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และต้นแบบตัวชี้วัดในอนาคต 

4.8 เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

 4.9 เพ่ือการขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใน 2 ปี 



5. ขอบเขตของโครงการ 

 5.1 พ้ืนที่ตามเขตการปกครองที่มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้เป็นพื้นที่น าร่องการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 7 จังหวัดเป้าหมาย 

 5.2 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 

 5.3 หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

 6.1 จัดท ากรอบแนวคิด แผนงานและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
พร้อมระบุรายละเอียด วิธีการ และระยะเวลาที่ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด  
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเว็บไซด์ (web site) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 6.3 จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จังหวัดละ 5 แผ่น ซึ่งใช้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ มีเนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยติดประกาศในบริเวณ พ้ืนที่ที่เหมาะสม  

 6.4 จัดท าใบสมัครและแบบประเมินตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และรูปแบบออนไลน์ผ่านลิงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้า
สมัครได้ด้วยตนเองอีกช่องทาง  

 6.5 ทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial 
Symbiosis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาหลัก (Significant Aspect) ของพื้นที่ ดังนี้  
        6.5.1 ศึกษา/ทบทวนและรวบรวมฐานข้อมูลผังการไหลของวัสดุ (Material Flow) ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 7 จังหวัด แล้วน ามาวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial 
Symbiosis) โดยวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ROI หรือ SROI หรือ อัตราการลดของเสียที่เกิดข้ึน
หรือ ปัจจัยอื่นตามที่กรมโรงงานเห็นชอบของโรงงาน พร้อมทั้งจัดท าเป็นคู่มือในรูปแบบรูปเล่มรายงานและ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  
        6.5.2 ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)      
โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 6.6 สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ตามตัวชี้วัด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 
1 – 5 ของตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 7 จังหวัด เพ่ือให้พ้ืนที่เกิดการขับเคลื่อนในการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเองต่อไป 
โดยกิจกรรมมีดังนี้  
         6.6.1 ครั้งที่ 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 5 วัน เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
เกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อจังหวัด  
  6.6.2 ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามข้อที่ 6.6.1 ฝึกปฏิบัติ
ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่า 70 โรงงาน 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  



   6.6.3 ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบ ที่เป็นไป
ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ผู้ที่ผ่าน
กิจกรรมที่ 6.6.1 และ 6.6.2 ไม่น้อยกว่า 20 คน 

 6.7 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพ้ืนที่ศักยภาพ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5)  

ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 
        6.7.1 จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด โดย
แสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ROI หรือ SROI อัตราการปลดปล่อยมลพิษ อัตราความส าเร็จในการ
จัดท าพ้ืนที่ศักยภาพ เพื่อหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม อย่างน้อย 2 พ้ืนที่ (พ้ืนที่ หมายถึง เมืองหรือขอบเขต
ชุมชน ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งอาจเล็กกว่าต าบลก็ได้ ทั้งนี้ขอบเขตดังกล่าวเป็นไปตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ) 

         6.7.2 คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 พ้ืนที่ โดย
การประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน 10 ครั้ง  

        6.7.3 ลงพ้ืนที่ยกระดับโรงงานในพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ศักยภาพที่คัดเลือก 
อย่างน้อย 30 โรงงานหรือ อย่างน้อยตามจ านวนที่จะท าให้เกิดพ้ืนที่ศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

        6.7.3.1 ลงพื้นที่ยกระดับโรงงานในพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ศักยภาพ
ที่คัดเลือก อย่างน้อย 30 โรงงาน อย่างน้อย 5 ครั้ง ตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่
เกีย่วข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้จ านวนโรงงานในพ้ืนที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับท่ี 5 ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม  

        6.7.3.2 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกประจ าโรงงาน ซึ่ง
ต้องจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบรูปเล่มรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์       

        6.7.4 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือ
ของความร่วมมือยกระดับตามตัวชี้วัด         

        6.7.5 ประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ศักยภาพที่คัดเลือก ได้ตาม
เป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 5 ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือไม่ ไม่ผ่านตัวชี้วัดในระดับท่ี 5 ตัวใดบ้าง (ต่างจากการทวนสอบที่ประเมินแค่ระดับตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 3) 
        6.7.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศักยภาพที่
คัดเลือก จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ 10 คน  

 6.8 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 จ านวน 4 
ตัวชี้วัด และตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

        6.8.1 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดับท่ี 2 จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพ้ืนที่
ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) (2) ตัวชี้วดัที่ 3.1.1 จ านวนเงิน
ลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (3) ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 คุณภาพน้ าทิ้งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ (4) ตัวชี้วัดที่ 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ โดยที่ปรึกษาต้องเขียนแผนและติดตามการปรับปรุงโรงงาน



อุตสาหกรรมที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าวทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าให้
ค าปรึกษาอย่างน้อย 2 คนต่อครั้ง โดยรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
                  6.8.1.1 คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนา
โรงงาน ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 โดยมีจ านวนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่า 700 โรงงาน ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 
ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)  
                  6.8.1.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 
         6.8.1.3 จัดท ารายงานผลให้ค าแนะน าปรึกษา สรุปและประเมินผลการปรับปรุง 
หลังจากได้รับให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
และข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไปของโรงงานเป็นรายโรง  
                 6.8.1.4 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 ทั้ง 4 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป        
        6.8.2 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดับท่ี 3 จ านวน 6 ใน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 คุณภาพน้ าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(2) ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ปริมาณน้ าใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง (3) ตัวชี้วัดที่ 9.1.1 อัตราการน ากากของเสีย
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ (4) ตัวชี้วัดที่ 10.2.1 สัดส่วนโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้
พลังงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (5) ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco – Process) และ (6) ตัวชี้วัดที่ 12.2.1 สัดส่วนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ด าเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาต้องเขียนแผน
และติดตามการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าวทั้ง 6 
ตัวชี้วัด โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 2 คนต่อครั้ง โดยรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
                 6.8.2.1 คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนา
โรงงาน ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 3 โดยมีจ านวนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่า 700 โรงงาน ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 
ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)  
                 6.8.2.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ       
ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 
         6.8.2.3 จัดท ารายงานผลให้ค าแนะน าปรึกษา สรุปและประเมินผลการปรับปรุง 
หลังจากได้รับให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
และข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไปของโรงงานเป็นรายโรง  
                  6.8.2.4 สรุปภาพรวม (ตาราง Matrix) ผลการด าเนินงานการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ทั้ง 6 ตัวชี้วัด พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป    
          6.8.3 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกประจ าโรงงาน ซึ่งต้องจัดท า
ฐานข้อมูลในรูปแบบรูปเล่มรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
 6.9 รวบรวมข้อมูลการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามข้อ 6.8.2 และ 6.8.3 จัดท าให้อยู่
ในรูปเล่มรายงาน จ านวน 10 เล่ม พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Thumb Drive) พร้อม
ทั้งประเมินระดับตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสรุปเป็นภาพรวมพร้อมจัดท าข้อมูลให้เป็นอินโฟกราฟิก  



 6.10 สุ่มติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม (Verification) ที่เข้าร่วมอย่างน้อย
จังหวัดละ 10 โรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน
โรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 6.11 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และระดับที่ 3 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ร่วมกัน (RECP) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี 
สุราษฎร์ธานี และสงขลา) พร้อมทั้งมอบใบรับรองหรือใบประกาศหรือโล่ เพื่อมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนรวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 500 คน ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

  6.11.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีเนื้อหาประกอบด้วย เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เป้าหมาย โดยแผ่นพับที่จัดท าขึ้นมีขนาด A4 
พิมพ์ 4 สี 2 หน้าพับ 3 ตอน พิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 3,000 ใบ  

    6.11.2 เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม มีเนื้อหาประกอบด้วย เหตุผลความจ าเป็นของ
โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับ โดย
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่จัดท าข้ึนมีขนาด A4 พิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด  

    6.11.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ผ่านเวบ็ไซต์ (web site) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

    6.11.4 วีดีทัศน์แนะน าโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโครงการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมปิดตัว
โครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที เนื้อหาประกอบด้วยภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
สาระส าคัญของโครงการ 

    6.11.5 ของที่ระลึกเพ่ือมอบให้กับผู้เข้าร่วมในงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด 

6.12 รวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
พร้อมส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน
วิเคราะห์พัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

แผนผังและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 จัดท าแนวทาง แผนงาน ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ 

        

2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์         

3 จัดท าแผ่นป้ายแบนเนอร์ ป้ายไวนิล ขนาด 
1.2 x 2.4 เมตร จังหวัดละ 5 แผ่น ซึ่งใช้
ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 จัดท าใบสมัครและแบบประเมินตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยตนเอง 
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์
ผ่านลิงค์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

        

5 ทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน 
(Industrial Symbiosis) 

        

6 สร้างกระบวนการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
8 จังหวัด 

        

7 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพ้ืนที่
ศักยภาพ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 
5) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 

        

8 ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 จ านวน 4 
ตัวชี้วัด และตามตัวชี้วัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ระดับที่ 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

        

9 รวบรวมข้อมูลการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม ตามข้อ 6.7.2 และ 6.8 

        

10 สุ่มติดตามประเมินผลการปรับปรุงโรงงาน
อุตสาหกรรม (Verification) 

        

11 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนิน
โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

        

12 รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ พร้อมส่งมอบให้กับศูนย์ข้อมูลการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) 

        

 

 

 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

7.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า 14 คน ใน 7 จังหวัด มีแนวทาง   
การยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 700 โรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ได้รับการยกระดับและ
พัฒนาโรงงานตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 จ านวน 4 ตัวชี้วัด 

7.3 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 700 โรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ได้รับการยกระดับและ
พัฒนาโรงงานตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

7.4 มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 700 โรงงาน 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ในรูปแบบรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  

7.5 มีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis) 
จ านวน 8 พื้นที่ 7 จังหวัด จ านวน 100 เล่ม 

7.6 รายงานสรุปยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 จ านวน 4 ตัวชี้วัด ระดับที่ 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 100 เล่ม 

7.7 ผลประเมินระดับตัวชี้วัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของโรงงานอุตสาหกรรม 8 พ้ืนที่ 7 
จังหวัด  

7.8 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 

7.9 พ้ืนที่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 พ้ืนที ่

7.10 จ านวนโรงงานต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 อย่างน้อย 30 โรงงาน  

7.11 ต้นแบบให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

7.12 น าพ้ืนที่ศักยภาพที่ผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 ในส่วนโรงงาน ขยายผล
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีศักยภาพอ่ืนภายใน 2 ปี       

เชิงคุณภาพ 

7.13 เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีความเข้าใจในการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของเป้าหมาย และสามารถวางแผนการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้เอง       
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

7.14 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมายมีการพัฒนาเป็นไปตามตัวชี้วัดของการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สูงขึ้น    

7.15 มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1 – 5  

7.16 มีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งขึ้น      

7.17 มีพ้ืนที่ศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นตัวอย่างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรมและเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม 



7.18 โรงงานร้อยละอย่างน้อย 80 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ยกระดับผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5  ท าให้พื้นที่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 
และเป็นตัวอย่างให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศต่อไป              

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

8.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีความรู้และความสามารถในการยกระดับและพัฒนา
โรงงานตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

8.2 โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด มีความรู้และเข้าใจในตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 

8.3 ศูนย์ Eco Center การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถ
น าไปประเมินระดับตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  

8.4 มีต้นแบบและแนวทางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (Industrial Symbiosis)  

8.5 พ้ืนที่เป้าหมายใน 7 จังหวัด ได้รับการผลประเมินระดับตัวชี้วัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

8.6 มีพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 8.7 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นที่ทราบกันอย่างวงกว้างขึ้น 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

 จ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา จ านวน 4,900,200 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
 ด าเนินการเอง จ านวน 99,800 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 11.1 จังหวัดเป้าหมายมีการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องแผนแม่บทเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 11.2 อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 11.3 ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เพ่ือ
เติบโตไปด้วยกันอย่างเชื่อมโยง เกื้อกูล และสมดุลร่วมกัน 

12. วิธีวัดผลโครงการ 

 ด าเนินงานตามแผนวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม ครบถ้วน 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 ไม่มี 

 

 



14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 เป็นพื้นที่ ที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    
จึงด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการเพ่ิมระดับของตัวชี้วัดการเป็น   
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ระดับ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศตาม Road Map ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 15 จังหวัด ต่อไป 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4031 



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

1. ชื่อรายการ 

 โครงการในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับปิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน        
(CSR Beginning and CSR-DIW) 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
ซึ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพเพ่ิมผลผลิต สามารถ
แข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหาร
จัดการโดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะ
ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดแนวทางให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกิดความไว้วางใจจาก 
ภาคประชาชน พ่ึงพาอาศัย เกื้อกูลกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญก็จะต้องมีการพัฒนาและเติบโตร่วมกัน



ระหว่างภาคเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ
สร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพ่ือพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาลต่อไป 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, 
Department of Industrial Work (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 
956 โรงงาน และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จ านวน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ซึ่งตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 19.1.1 
และระดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 และระดับ 4 ตัวชี้วัดที่ 17.1.1 ได้ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล 
CSR Beginner หรือ CSR-DIW เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยในปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าว          
มีโรงงานทั้งสิ้น 6,033 โรงงาน และได้รับมาตรฐานตั้งแต่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 ขึ้นไป
รวม CSR Beginner จ านวน 1,642 โรงงาน และได้รับ CSR-DIW จ านวน 261 โรงงาน (ข้อมูลจากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการช านาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1-1/2561 ณ วันพุธที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้พ้ืนที่ทั้ง 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ผ่านเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดที่ 19.1.1 ในคะแนนที่ 4 จ าเป็นจะต้อง
มีโรงงานที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner จ านวนไม่น้อยกว่า 1,810โรงงาน 
ดังนั้นจะต้องพัฒนาโรงงานให้ได้รับรองเพ่ิมเติมอีก 168 โรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2563)              
ซึ่งผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
(CSR Beginner and CSR-DIW) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถตอบสนองเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดที่ 
19.1.1 ดังกล่าวแล้ว และคะแนนตัวชี้วัด 17.1.1 ในคะแนนที่ 4 จ าเป็นจะต้องมีโรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW จ านวนไม่น้อยกว่า 1,810 โรงงาน 
ตามแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2569) ดังนั้น จะต้องพัฒนาโรงงานให้ได้รับ
การรับรองเพ่ิมเติมอีก 1,549 โรงงาน ภายในระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2562-2569) 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) นี้เพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน าหลักเกณฑ์ CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุนให้
พ้ืนที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ภายในปี พ.ศ. 2564 
และระดับที่ 5 ภายในปี พ.ศ. 2569 และส่งเสริมโรงงานที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 



 4.2 เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ท าให้มีการพ่ึงพากัน
ในสังคม (Social symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 4.3 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้า 
และสนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก 
(Small Social Enterprise) เพ่ือพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาลต่อไป 

 4.4 สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 3
ภายในปี พ.ศ. 2564 และระดับที่ 5 ภายในปี พ.ศ. 2569 

5. ขอบเขตของโครงการ 

 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 
จังหวัด 18 พ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา และนอกพ้ืนที่                 
ที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6.2 จัดพิมพ์คู่มือ ดังนี้ 

        6.2.1 จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-
DIW) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) จ านวน 500 ชุด 

         6.2.2 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) จ านวน 500 ชุด 

 6.3 เชิญชวนรับสมัคร พร้อมคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม ให้น ามาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ทั้ง 7 หัวข้อหลัก โรงงานอุตสาหกรรมเข้า
ร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.4 จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ (Focus Group Training) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ             
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้
และความเข้าใจมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) แบบกลุ่ม (Focus 
Group Training) ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน            
ไม่น้อยกว่า 2 วัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัด 



ณ สถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 6.5 การจัดฝึกอบรมการให้ค าปรึกษา (Coaching) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม CSR-DIW ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือท า
หน้าที่นักวิชาการให้ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ของกรมโรงงานอุสาหกรรม) 

 6.6 การจัดฝึกอบรมการทวนสอบ (Verification) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม CSR-DIW ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือท า
หน้าที่นักวิชาการทวนสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กรมโรงงานอุสาหกรรม) 

 6.7 ให้ค าปรกึษา (Coaching) ให้ความรู้ด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยให้ความรู้ด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ณ สถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาในการให้
ค าปรึกษารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,350 วัน-คน (Man-day) จ านวนไม่น้อยกว่า 150 โรงงาน ดังนี้ 

  6.7.1 กลุ่ม CSR-DIW ให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 1 

  6.7.2 กลุ่ม CSR-DIW ให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 

  6.7.3 กลุ่ม CSR-DIW ให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 3 

 6.8 การทวนสอบ (Verification) โดยผู้ทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยผู้ทวนสอบตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) ณ สถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาในการทวนสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 660 
วัน-คน (Man-day) ณ สถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 150 โรงงานโดยแบ่งการทวนสอบ 
(Verification) เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

  6.8.1 กลุ่มท่ี 1 ทวนสอบ (Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาในการทวนสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า          
480 วัน-คน (Man-day) ณ สถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 120 โรงงาน 

  6.8.2 กลุ่มท่ี 2 ทวนสอบ (Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาในการ
ทวนสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 180 วัน-คน (Man-day) ณ สถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน 
(ด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุสาหกรรม) 

 6.9 ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment (SROI) ภาพรวมของโครงการ 
และผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment (SROI) ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 



 6.10 จัดท ารายงานผลการทวนสอบโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม CSR-DIW และน าเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือรับรางวัล CSR-DIW Award ณ สถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และได้รับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 6.11 ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/csr ที่ด าเนินงานตามแนวทาง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเผยแพ
กิจกรรมของโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยรายละเอียด รูปแบบของระบบสารสนเทศ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.12 ปรับปรุงเว็บไซด์ http://ecocenter.diw.go.th/personal เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร
เฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ให้สามารถให้งานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา โดยรายละเอียด รูปแบบของระบบสารสนเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 6.13 การจัดงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมโครงการในสถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จ านวน 1 ครั้ง 

แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

        

2 จัดพิมพ์คู่มือ ดังนี้ 
     - จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (DVD) จ านวน 500 ชุด 
     - จัดพิมพ์คู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) จ านวน 
500 ชุด 

        

3 การรับสมัครและคัดเลือกโรงงาน
อุตสาหกรรม 

        

http://ecocenter.diw.go.th/csr
http://ecocenter.diw.go.th/personal


ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และมาตรฐาน 
CSR-DIW (Group Training) ให้แก่
โรงงาน 

        

5 การจัดฝึกอบรมการให้ค าปรึกษา 
(Coaching) มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
CSR-DIW ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกที่
เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่
น้อยกว่า 3 วัน 

        

6 การจัดฝึกอบรมการทวนสอบ 
(Verification) มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
CSR-DIW ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกที่
เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่
น้อยกว่า 3 วัน 

        

7 ให้ค าปรึกษา (Coaching) ให้ความรู้ด้าน
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ณ สถาน
ประกอบการ 

        

8 การทวนสอบ (Verification) โรงงาน
อุตสาหกรรมกลุ่ม CSR-DIW for 
beginner และโรงงานกลุ่ม CSR-DIW 

        

9 การจัดให้มีการสรุปรายงานผลการทวน
สอบรายงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
กลุ่ม CSR-DIW และน าเสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ให้
ความเห็นชอบเพ่ือรับรางวัล CSR-DIW 
Award ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

        



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 
http://ecocenter.diw.go.th/csr         
ที่ด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรมของโครงการ
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยรายละเอียด  

        

11 การจัดงานสรุปผลการด าเนินงาน และ
มอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในสถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างพอเพียง จ านวน 1 ครั้ง 

        

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 7.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1,000 แผ่น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3,000 แผ่น 

 7.2 คู่มือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 500 เล่ม พร้อม

แผ่นบันทึกข้อมูล DVD 500 แผ่น และคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความรับผดิชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 500 เล่ม พร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูล DVD 500 แผ่น 

 7.3 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW จ านวน 70 โรงงาน ได้รับการ 

        7.3.1 Focus Group Training จ านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 วัน 

        7.3.2 Coaching จ านวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 วัน  

        7.3.3 Verify จ านวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 วัน  

 7.4 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW จ านวน 70 โรงงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก

การศึกษาดูงานโรงงานที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) จ านวน 2 ครั้ง (1วัน / ครั้ง) 

 7.5 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่

รว่มกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ให้ความเห็นชอบเพื่อรับรางวัล CSR-DIW Award จ านวน 3 วัน 

 7.6 ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/csr ที่ด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรม 

ของโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง จ านวน 1 ฐานข้อมูล 

http://ecocenter.diw.go.th/csr


 7.7 เว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/personal ได้รับการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

 7.8 ได้รับข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2551 

จนถึงปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด 

 7.9 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงานได้รับ

การฝึกอบรม จ านวน 10 คน 

 7.10 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมการ   

ให้ค าปรึกษา (Coaching) และการทวนสอบ (Verification) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ     

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) จ านวน 30 คน 

 7.11 งานสรุปผลการด าเนินงาน มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมงาน    

ไม่น้อยกว่า 300 คน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

 8.1 โรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 70 โรงงานที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 8.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีฐานข้อมูล CSR-DIW ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปเผยแพร่และใช้

ประโยชน์ต่อไป 

 8.3 มีการประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 จ านวนเงิน 7,954,900 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ด าเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ต่อสังคมตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบ
เครือข่าย ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความช านาญสามารถด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 



12. วิธีวัดผลโครงการ 

 12.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

 12.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและน ามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ 

 12.3 คณะกรรมการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
อย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบเพ่ือรับรางวัล 

 12.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 25% 

 12.5 ด าเนินงานตามแผนวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม ครบถ้วน 

13. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

 13.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW ได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

 13.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมไม่เข้าใจถึงหลักการของการท า CSR-DIW 

 13.3 ผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

14. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

 ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2561 
มาแล้วจ านวน 956 โรงงาน และมีการสมัครขึ้นทะเบียน อบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมประจ าโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 1,011 คน 

15. ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โทร. 0 2202 4025 



แบบฟอร์ม ก.11

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ราชการ เอกชน

รวมท้ังส้ิน 1.7483     1.7715     1.7195     1.7247           1.7195       
ยุทธสาศตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตท่ี 1 ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1. การก ากับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 2. การบริการอนุญาตเก่ียวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเคร่ืองจักร

งบด าเนินงาน 1.7195
1. โครงการฝึกอบรม เร่ือง  
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
กรอ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 50 100 2 วัน 0.0367  วัตถุประสงค์

1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี กรอ. เกิดความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี กรอ. น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง ตามท่ีกฎหมายก าหนด

3 ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี กรอ. 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 12 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0072 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหาร 2 50 2 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0150 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 50 4 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0070 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1 เจ้าหน้าท่ี กรอ. และเครือข่ายมีความรู้เก่ียวกับ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 2 100 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0070 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี ..)

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2 500 บาท 0.0005  พ.ศ. .... มากย่ิงข้ึน

2 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

14. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ
ใหม่ประจ าปี 2563

1 30 30 3 วัน 0.1092  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบแนวทางปฎิบัติงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดีและเพ่ือสร้าง

สมรรถนะ ทักษะความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้ดูแลการการทดลองปฏิบัติงานให้มีความรู้ใน

การถ่ายทอดและพัฒนาได้

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 16 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0096 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 6 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0072 จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหาร 1 30 3 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.0405 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 30 6 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0063 (กรุงเทพฯ/จังหวัดปริมณฑล)

 - ค่าเช่าท่ีพัก 1 30 2 คืน 750 บาท/คืน/คน 0.0450 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1. ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงแนวทาง

 - ค่าจัดท าเอกสาร การปฏิบัติงานในอนาคต

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 600 บาท 0.0006 2. ขรก.บรรจุใหม่ ทราบถึงอ านาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอง กรอ.

3. ขรก.บบรจุใหม่เป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม

 จริยธรรม

4. ขรก.บรรจุใหม่มีขวัญก าลังใจ มีค่านิยมท่ีดี

 ในการปฏิบัติงาน

3. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
 กรอ.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ
2563

1 250 250 1 วัน 0.0770  วัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะหลักด้านต่างๆ 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการถ่ายทอดความรู้ 

เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฎิบัติงาน เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างย่ังยืน



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 5 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0180 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 250 คน

 - ค่าอาหาร 1 250 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0375 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 250 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0175 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ ข้าราชการ กรอ. ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

 - ค่าจัดท าเอกสาร  ความเข้าใจ ในเร่ือง สมรรถนะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 4,000 บาท 0.0040

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และป้องกันการทุจริตในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1 80 80 3 วัน 0.0749   วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ กรอ. มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้เข้าใจ

สาระส าคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือ

สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ พร้อม
ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 3 6 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0216 จ านวน 80 คน

 - ค่าอาหาร 1 80 3 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0360 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 80 6 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0168 (กรุงเทพฯ/จังหวัดปริมณฑล)

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1. สามารถน าหลัก จริยธรรมและความรู้มาปรับใช้

 - ค่าจัดท าเอกสาร 2. ได้รับทราบสาระส าคัญของการป้องกันผลประโยชน์

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 500 บาท 0.0005 ทับซ้อน

3. น าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ได้

4. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

5. โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี
ในการท างานยุค Industry 4.0

2 40 80 2 วัน 0.1072  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง

ภาคอุตสาหกรรมปรับทัศนคติบุคลากร เปล่ียนผ่านจาก

การท างานในระบบเดิมสู่การท างานในระบบใหม่ท่ีมี
มาตรฐาน

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 2 3 6 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0432 จ านวน 80 คน

 - ค่าอาหาร 2 40 2 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.0360 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 40 4 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.0080 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อการเปล่ียนผ่านจากการ

 - ค่าห้องประชุม 2 2 วัน 10,000 บาท/วัน 0.0200 ท างานในแบบเดิม สู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์

 - ค่าจัดท าเอกสาร

6. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
 กรอ.หลักสูตรบทบาทหัวหน้างานยุค
ใหม่ (Modern Leadership)

2 45 90 2 วัน 0.0985  วัตถุประสงค์

เพ่ือให้หัวหน้างานมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มองเห็น

ภาพ รวมการบริหารยุคใหม่ สามรรถ เป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลงได้ มีภาวะผู้น า มีทักษะการสร้างแรงจูงใจ 
สามารถผลักดันขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 12 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0144 จ านวน 90 คน

 - ค่าอาหาร 2 45 2 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.0405 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 45 4 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.0090 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ บุคลากร กรอ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถ

 - ค่าห้องประชุม 2 2 วัน 12,000 บาท/วัน 0.0240 ได้ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการและสามารถ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 90 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0063 ใช้ขีดความสารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,300 บาท 0.0043



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีและยกระดับคุณภาพ
องค์กร

1 50 50 1 วัน 0.0450  วัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมทักษะ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

สร้างจิตส านึกการบริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

และเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ 
และร่วมก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพ

องค์กร

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 50 คน

 - ค่าอาหาร 1 50 1 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.0225 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 50 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.0050 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ บุคลากร มีทักษะ ประสบการณ์องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ 1 1 วัน 10,000 บาท/วัน 0.0100 การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และมีจิตส านึกแห่งการ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 400 บาท 0.0004 บริการ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 50 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0035 และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

8. โครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)

1 120 120 2 วัน 0.0408  วัตถุประสงค์

เพ่ือให้ กรอ. พัฒนาได้ตามกรอบแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ 4.0

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 120คน

 - ค่าอาหาร 1 120 2 ม้ือ 100 บาท/ม้ือ/คน 0.0240 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 120 4 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0168 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1. บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ 

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ ความเข้าใจเร่ือง PMQA

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2. บุคลากรสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้

 - ค่าจัดท าเอกสาร 3. สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ได้ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง

ไปในทิศทางเด่ียวกัน



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

1 150 150 2 วัน 0.0570  วัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ช้ีแจง ท าความ

เข้าใจ เก่ียวกับการรายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติ

ราชการประจ าปี เพ่ือให้การจัดท ารายงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและรายงายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 150 คน

 - ค่าอาหาร 1 150 2 ม้ือ 120 บาท/ม้ือ/คน 0.0360 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 150 4 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0210 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1. ผู้บริหารได้รับข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ เป้าหมายตามตัวช้ีวัด

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2. การรายงานและติดตามผลเป็นไปตามกรอบ

 - ค่าจัดท าเอกสาร เวลาท่ีก าหนด

3. หน่วยงานใน กรอ. สามารถจัดท ารายงานฯ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"การทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการรองรับการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564"

1 100 100 2 วัน 0.1072  วัตถุประสงค์

เพ่ือทบทวนความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ และทบทวนความสอดรับกับกล

ยุทธ์หน่วยงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป เพ่ือให้

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการตัดสิน ใจเชิงนโยบาย และเพ่ือรองรับและใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0072 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหาร 1 100 2 ม้ือ 350 บาท/ม้ือ/คน 0.0700 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 100 4 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.0200 (กรุงเทพฯ/สถานท่ีเอกชน)



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ 1. เจ้าหน้าท่ี กรอ. เข้าใจและปฏิบัติราชการตาม

 - ค่าเช่าห้องประชุม 1 10,000 บาท 0.0100 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาข้าราชการได้ตาม

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป้าหมาย

 - ค่าจัดท าเอกสาร 2. เจ้าหน้าท่ี กรอ. เข้าใจและรับทราบความส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอปัญหา แนวทาง

อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการใช้งาน Microsoft 
Powerpoint Design in Action

1 25 25 3 วัน 0.0626  วัตถุประสงค์

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี กรอ. มีความรู้สามารถผลิตงานน าเสนอ
รูปแบบต่างๆ หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 2 18 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0432 จ านวน 25 คน

 - ค่าอาหาร 1 27 2 29 3 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0131 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 25 2 27 6 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0057 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ เจ้าหน้าท่ี กรอ. มีความรู้ความในการสร้างส่ือการ

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 680 บาท 0.0007 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบการอนุญาตท่ีอยู่ภายใต้กฏหมาย
ว่าด้วยโรงงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 20 100 5
(รุ่นละ 
1 วัน)

วัน 0.1010  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานท่ี
เก่ียวข้องด้านการอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน มี

ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบการอนุญาตท่ีอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยโรงงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 5 4 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0720 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหาร 5 20 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0150 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5 20 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0070 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ ในระบบการอนุญาตท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ว่าด้วยโรงงาน

 - ค่าเอกสารฝึกอบรม 5 20 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0070

13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบย่ืนค าขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานแบบดิจิทัล ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 25 100 4

(รุ่นละ 
1 วัน)

วัน 0.0866  วัตถุประสงค์

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแล
โรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ

ย่ืนค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 4 4 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0576 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข.

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหาร 4 25 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.0150 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4 25 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0070 กรุงเทพมหานคร

 - ค่าเช่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่ายานพาหนะ เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับ

 - ค่าห้องสัมมนา/ค่าเช่าอุปกรณ์ ดูแลโรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ย่ืนค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

 - ค่าเอกสารฝึกอบรม 4 25 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0070 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

14. โครงการอบรม เร่ือง กฎหมาย
มลพิษอากาศ

1 120 120 1 วัน 0.0441  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้การ

จัดการมลพิษอากาศ และการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับ

ผู้ประกอบการ
2. เพ่ือขยายผลการศึกษาท่ีส าคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมโรงงานได้ด าเนินการ

ศึกษาไว้

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี กรอ.

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 4 1 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0024 จ านวน 120

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหาร 1 120 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.018 ห้องประชุม 509 กรอ.

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 120 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.0084 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าเช่าท่ีพัก 1. ผู้ประอกบการและเจ้าหน้าท่ี กรอ.ได้รับการ

 - ค่ายานพาหนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 120 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0084 2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตระหนัก

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 3,300 บาท 0.0033 ถึงผลกระทบของการระบายมลพิษ และสามารถ

บริหารจัดการการระบายมลพิษ เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด หรือท่ีดีกว่า

15.โครงการฝึกอบรม เร่ือง ความรู้
เก่ียวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535  

1 100 100 1 วัน 0.0331  วัตถุประสงค์

1. ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ทราบถึงระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 
2. ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้อง
3. สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตามกฎหมายระหว่าง

หน่วยงานรัฐผู้ก ากับดูแลและผู้ประกอบกิจการโรงงาน

4. ลดการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 100 คน

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหาร 1 100 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ/คน 0.015 ห้องประชุม 509 กรอ.

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 100 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.007 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าเช่าท่ีพัก 1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้อง

 - ค่ายานพาหนะ ปฏิบัติตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 100 ชุด 70 บาท/ชุด 0.007 2. ลดการกระท าผิดตาม 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 500 บาท 0.0005 พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

3. เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมเน่ืองจาก

ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติ

ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

4. ลดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน

เน่ืองจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ได้ปฏิบัติตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

16. โครงการสัมมนาการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ

1 100 100 1 วัน 0.0806  วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกาก อุตสาหกรรมตาม
กฎหมาย

2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 4 6 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 ผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหาร 1 100 1 ม้ือ 350 บาท/ม้ือ/คน 0.035 ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 100 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.01 ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 - ค่าห้องประชุม 1 1 วัน 20,000 บาท/วัน 0.02 โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง

 - ค่ายานพาหนะ มีความสุข

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 100 ชุด 70 บาท/ชุด 0.007

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 5,000 บาท 0.005



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

17. โครงการฝึกอบรมบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับหม้อน้ าหรือหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1 80 80 1 วัน 0.0512  วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานหม้อน้ าหรือ

หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อนมีความรู้

เก่ียวกับความปลอดภัยท่ีเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับหม้อน้ าหรือหม้อต้มท่ีใช้

ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน

มีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหม้อน้ าหรือหม้อ

ต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน
 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการลดการใช้พลังงาน

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) บุคลากรท่ีเก่ีข้องกับหม้อน้ าหรือหม้อต้มท่ีใช้

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 6 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0072 ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

 - ค่าอาหาร 1 80 1 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.036  จ านวน 80 คน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 80 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.008 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าห้องประชุม กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าจัดท าเอกสาร

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
แผนฉุกเฉิน

1 100 100 1 วัน 0.0718 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีความรู้ ความ

เข้าใจในเร่ืองการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังการ
จัดท าแผนฉุกเฉินในโรงงาน

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการ

เตรียมพร้อมและความตระหนักในการรับภาวะฉุกเฉิน

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 7 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0084 ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าอาหาร 1 100 1 ม้ือ 500 บาท/ม้ือ 0.05 จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 100 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ 0.01 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าห้องประชุม ร.ร. ในพ้ืนท่ี กทม. หรือปริมณฑล

 - ค่ายานพาหนะ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้มี

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 3,400 บาท 0.0034 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และแผนฉุกเฉินในโรงงานเพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินจากการประกอบ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง

2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถจัดท าแผน

ฉุกเฉินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบ

กิจการของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ

น าแผนฉุกเฉินท่ีจัดท าข้ึนไปท าการฝึกซ้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

19. โครงการฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐาน
ด้านวัตถุอันตราย

1 100 100 1 วัน 0.0542  วัตถุประสงค์
เพ่ือจัดสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุอันตราย

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 5 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.003 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 1 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0012 จนท.กรอ. ท่ีเก่ียวข้อง 

 - ค่าอาหาร 1 100 1 ม้ือ 400 บาท/ม้ือ/คน 0.04 จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 100 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.01 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าห้องประชุม สถานท่ีเอกชน

 - ค่ายานพาหนะ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าจัดท าเอกสาร ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับวัตถุอัตรายและการ

ด าเนินการต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับเอกสาร และการปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

20. โครงการฝึกอบรมกฎหมายด้าน
มลพิษน้ าและการบ าบัดสีในน้ าเสีย
อุตสาหกรรม

1 50 1 วัน 0.0199  วัตถุประสงค์

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายด้าน

มลพิษน้ าและการบ าบัดสีในน้ าเสียอุตสาหกรรมให้กับผู้
ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีสนใจ

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 3 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0018 ผู้ประกอบกิจการโรงงานและ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 1 3 ช่ัวโมง 1,200 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 จนท.กรอ. ท่ีสนใจ จ านวน 50 คน

 - ค่าอาหาร 1 50 1 ม้ือ 150 บาท/ม้ือ 0.0075 จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 50 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ 0.0035 ห้องประชุม  509 กรอ.

 - ค่าห้องประชุม

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 50 ชุด 70 บาท/ชุด 0.0035

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

21. โครงการฝึกอบรม เร่ือง แนว
ทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแล
พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี 1 
และจ าพวกท่ี 2 ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโรงงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

1 200 1 วัน 0.2992  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับ

แนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี ๑ และจ าพวก

ท่ี ๒ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 3 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 จนท.สอจ.ทุกจังหวัด และ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จนท.กรอ. จ านวน 200 คน

- ค่าท่ีพัก (พักคู่) จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

- ค่าท่ีพัก (พักเด่ียว) 185 1 คืน 800 บาท/คืน 0.148 สถานท่ีเอกชน

 - ค่าอาหาร (ครบม้ือ) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

- ค่าอาหาร (ไม่ครบม้ือ) 1 200 1 ม้ือ 450 บาท/ม้ือ/คน 0.09 ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้เก่ียวกับแนวทาง

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 200 2 ม้ือ 50 บาท/ม้ือ/คน 0.02 ให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าท่ี

 - ค่าห้องประชุม 1 1 วัน 20,000 บาท/วัน 0.02 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไดรับมอบหมายให้

 - ค่ายานพาหนะ ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลโรงงาน จ าพวกท่ี ๑ และ

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 200 ชุด 70 บาท/ชุด 0.014 จ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 3,600 บาท 0.0036 โรงงาน



ราชการ เอกชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

ระบุจ านวน 
(เช่น ช่ัวโมง,

วัน เป็นตัน) / 
หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย
  )

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 62)
ประเภท

 ก
อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอก

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

22. โครงการฝึกอบรม เร่ือง การก ากับ
โรงงานตามกฎหมายโรงงานแก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี 1 
และจ าพวกท่ี 2

1 200 1 วัน 0.0617  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี ๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 3 ช่ัวโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 0.0036 จนท.อปท. จ านวน 200 คน

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จังหวัดท่ีด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

 - ค่าอาหาร 1 200 1 ม้ือ 200 บาท/ม้ือ/คน 0.04 ห้องประชุม 509 กรอ.

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 200 2 ม้ือ 35 บาท/ม้ือ/คน 0.014 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 - ค่าห้องประชุม จนท.อปท. สามารถปฏิบัติงานการก ากับดูแล

 - ค่ายานพาหนะ โรงงานจ าพวกท่ี ๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบัติตาม

 - ค่าจัดท าเอกสาร กฎหมายว่าด้วยโรงงานได้อย่างเคร่งครัด

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 4,100 บาท 0.0041

หมายเหตุ :

1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย

3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



โครงการฝึกอบรม เรือ่ง  การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่ กรอ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจาก กรอ. ได้รับมอบหมายจาก อก. ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ อก. ได้น าเสนอไป ใน
การนี้ กม. กรอ. ผู้ได้รับมอบหมายจาก กรอ. ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติโรงงาน  ฉบับแก้ไขปรับปรุง
น าเสนอ อก. ซึ่งปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาซึ่ง
คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 

เพ่ือให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน กรอ. เพ่ือให้มีความเข้าใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
มากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนให้ เอ้ือต่อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่  1 ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กรอ. เกิดความเข้าใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กรอ. น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
2.3 ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ กรอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ใน กรอ. จ านวน 100 ราย (2 รุ่นๆ ละ 50 คน) 

4. วิธีด าเนินการ 

บรรยาย 

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

2 รุ่นๆ ละ 1 วัน (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดในไตรมาส 3) 

6. สถานที่ในการฝึกอบรม  

ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

7. วิทยากร 

บุคลากรจากกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 
/8. ผลที่คาด... 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 เจ้าหน้าที่ กรอ. และเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มากยิ่งขึน้ 

8.2 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

9. งบประมาณ 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 150 บาท) 15,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท x 6 ชม. X 2 วัน)  

7,000 
7,200 

บาท 
บาท 

- ค่าจัดท าเอกสาร (100 คน x 70 บาท) 7,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 36,700 บาท 
 

  

                                                                    
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองกฎหมาย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   
 
   

  
 

  



1. ชื่อโครงการ 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจ าปี 2563 
 
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและ
บุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและ
อุตสาหกรรม 
 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 วรรคหนึ่งก าหนดให้ผู้
ได้รับบรรจุปละแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ  8 
ประกอบหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ก าหนดแนวทาง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก าหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไว้ภายใน 6 เดือน) เพ่ือเป็นการแนะน าต้อนรับข้าราชการใหม่ พัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบ แบบแผน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจ  
สามารถอธิบายโครงสร้าง ภารกิจ ตลอดจนกระบวนการที่ส านักงาน ก.พ ก าหนด โดยให้น าผลการพัฒนามา
เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
  ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการการ
ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบด้วย 
  1. การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยผู้บริหารของส่วนราชการ
ต้นสังกัด อันเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและความอบอุ่นในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
  2. การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Leaning ตาม
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ. 
  3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของส านักงาน ก.พ. ซึ่ง
เน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาจิตส านึกข้าราชการและการช่วยเหลือสังคม มุ่งเน้นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 
  ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของกรม จึงเห็นควรจัดให้มโีครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นการแนะน าและต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ อันเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจและความอบอุ่นในการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 

4. วัตถุประสงค์... 
 



4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต 
  2. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความ
คาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
  4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
  5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการรุ่นใหม่ในการท างานอย่างบูรณาการ 
  6. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 
  7. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ให้มีความรู้ในการถ่ายทอด และพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
2553 

5. ขอบเขตของโครงการ 
  ข้าราชการบรรจุใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 และผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ/วิธีด าเนินการ 
  1. บรรยาย โดยวิทยากรภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  2. บรรยาย โดยวิทยากรจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
  หัวข้อวิชาและกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 “ต้อนรับน้องใหม่ กรอ.” 
   1. เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการภายในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
   2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ที่จ าเป็นในงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
   3. เพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการท างานอย่างบูรณาการ 
   4. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างานและเพ่ือน
ร่วมงานรวมถึงสิ่งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน 
   5. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่รู้ระเบียบแบบแผน มีค่านิยมสร้างสรรค์ และมี
พฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ 
   6. เพื่อให้ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้พัฒนาบทบาท หน้าที่ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการดูแลข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

  กิจกรรมที่ 2 ธรรมะกับการปฏิบัติงาน (การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน) เป็นการฝึกอบรม
วิปัสสนากรรมฐานส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

  กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (อบรมสัมมนา
ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นทีมและพัฒนา
เครอืข่ายในการท างาน ตลอดจนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของข้าราชการและมีความพร้อมในการท างาน 
เพ่ือประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 

7. ผลผลิต... 



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
  ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ) 
  1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่
เป้าหมายโครงการก าหนดไว้ 
  2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
  3. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  มกราคม – มีนาคม 2563  
 
9. สถานที่ในการด าเนินการ 
  1. ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  2. สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด หรือปริมณฑล 
 
10. งบประมาณ 
 

โครงการ/รายการ สถานที่ด าเนินการ ครั้ง/
รุ่น 

คน วัน/ชม./
ม้ือ 

อัตรา
ที่ตั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ห้องประชุมกรอ./
สถานที่เอกชนใน

ต่างจังหวัด 

1 30 3 วัน  109,200 

1. ค่าอาหาร   30 3 มื้อ 450 40,500 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   30 6 มื้อ 35 6,300 
3. ค่าที่พัก   30 2 คืน 750 45,000 
4. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)   1 16 ชม. 600 9,600 
5. ค่าวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)   1 6 ชม. 1,200 7,200 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์      600 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 109,200 

 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  2. ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความคาดหวัง
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  3. ข้าราชการบรรจุใหม่เป็นข้าราชการที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  4. ข้าราชการบรรจุใหม่มีขวัญและก าลังใจ ทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 
  5. ข้าราชการผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 

12. การประเมิน... 



12. การประเมินผลโครงการ 
  1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้ 
   1.1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ 
   1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์
การประเมิน คือ ประเมินพฤติกรรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
  3. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่
ในระดับไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

************************************************************ 
 
 



1. ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน กรอ. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความ 
ต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและอุตสาหกรรม 
 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. จัดท าตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดเรื่องความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
ต าแหน่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ โดยมีต้นแบบสมรรถนะ
ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 2 ส่วน คือ 
  (1) สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือนทุกคน 
  (2) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานส าหรับแต่ละกลุ่มงาน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กรอ. จึงได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ โดยเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
  สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอม 
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
   1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
   2. การบริการที่ดี (Service Mind) 
   3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
   4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
   5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  ประกอบกับการจัดการความรู้ในองค์กรจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์กรที่ส าคัญที่ช่วย 
สนับสนุน และส่งเสริมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ น ามาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรนะหลัก 
ของข้าราชการอันจ าน าไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ อีกทั้ง กรอ. ได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักเป็น 
ประจ าทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นการปลุกความคิดด้านการจัดการความรู้ และสร้างเครือข่าย
การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดวัฒนะธรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ส าหรับต าแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาตนเอง และความเชี่ยวชาญในองค์กรขึ้น 
  3. เพ่ือให้การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

5. เพ่ือสนับ... 
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  5. เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการใน กรอ. 
  6. เพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ กรอ. ได้เป็นอย่างดี 
  7. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีความร่วมแรงร่วมใจให้ กรอ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
 
5. ขอบเขตของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 250 คน 
 
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
  - บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากส านักงาน ก.พ. และสถาบันฝึกอบรมเอกชน 
  - บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้
ความสามารถของ กรอ. ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 
  - กิจกรรม Sharing’s Day 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
8. งบประมาณ  
 

โครงการ/รายการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ครั้ง/
รุ่น 

คน 
วัน/ชม./

ม้ือ 

อัตรา
ที่ตั้ง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ห้องประชุม 
509 กรอ. 

1 250 1 วัน  77,000 

1. ค่าอาหาร   250 1 มื้อ 150 37,500 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   250 2 มื้อ 35 17,500 

3. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)   5 6 ชม. 600 18,000 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์      4,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 77,000 

 
9. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
10. การประเมินผลโครงการ 
  แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre – Test , Post – Test) 

11. ผลลัพธ์... 
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11. ผลลัพธ์โครงการ 
  ข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสมรรถนะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80  
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 70 % 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 80  
3 ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการ

ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมรรถนะ
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 

 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และป้องกันการทุจริตในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น กอรปกับสถานการณ์บ้านเมือง   
ในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนชาติเกิดความแตกแยกทางความคิดในด้านต่าง ๆ จนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
เรียบร้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาและเกิดปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น อาทิเช่น ปัญหาการขาด
ระเบียบวินัย ปัญหาการขาดความสามัคคี รวมทั้งปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการคอร์รัปชัน เป็นต้น   
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศด้อยพัฒนา      
ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งถ้าปล่อยให้เกิดปัญหาเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะน าพาให้ประเทศไทยติดกับดัก
วิกฤติการณ์ได้เช่นกัน จากกรณีดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนให้มีความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่
การคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังองค์ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการ
กระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ      
ไม่จ ากัดว่าจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปแบบตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิเช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์
ดังกล่าวจึงต้องส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม           
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตระหนักรู้ถึงสาเหตุและ
ปัจจัยที่น ามาสู่การคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างวัฒนธรรมค่านิยมด้วยการมีจิตส านักที่ดี
ในการปฏิบัติงาน มีความสมัครสมานสามัคคี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่าง
ในการปรับใช้และด ารงชีวิตให้มีความผาสุกอย่างแท้จริง ดังนั้น ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดจัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และป้องกันการทจุริตในกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ     ห้อง
ประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม และวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร  เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

2.วัตถุ...  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับทราบและเข้าใจ
สาระส าคัญการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest)  

2.3 เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความตระหนักและสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามกฎ ระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
อย่างเคร่งครัด 

2.4 เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
หรือการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

2.5 เพ่ือส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้และด ารงชีวิตให้มีความผาสุกอย่างแท้จริง 

 
3. ความสอดคล้อง 
 การด าเนินการ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และป้องกันการทุจริตในกรมโรงงานอุตสาหกรรม” มีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและนโยบายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้  
    3.1 แผนฝึกอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการล าดับที่ 8 โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
   3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan 2019) ตามแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 ในมิติที่ 4         ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   3.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กร 
 3.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
 3.5 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง นโยบายต่อต้าน           
การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 3.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง
ด าเนินการประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
 

4. ขอบเขต... 
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4. ขอบเขต/กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 80 คน 

 

5. วิธีการฝึกอบรม 
  การบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมศึกษาดูงาน  
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  จ านวน 3 วัน ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2563 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ศึกษาดูงาน 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าหลักธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 8.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและเข้าใจสาระส าคัญของการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้ง
มีความตระหนักและสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 8.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8.4 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้และ
ด ารงชีวิตให้มีความผาสุกได้อย่างแท้จริง 
 
9. งบประมาณ  
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/ค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) หมาย
เหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน X 150 บาท X 3 วัน) 36,000  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 16,800  
3 ค่าวิทยากรที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (1,200 บาท X 6 ชม. X 3 คน) 21,600  
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500  
 รวม 74,900  
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10. การประเมินผลโครงการ 
  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 

1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 80% 

2 
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 80% 

   
 
 
 

                                                      

 



1. ชื่อโครงการ 
  โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีกับการท างานยุค Industry 4.0  
 
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและ
บุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและ
อุตสาหกรรม 
 
3. หลักการและเหตุผล 
  “ผู้ที่จะสร้างความส าเร็จในการงานและมีชีวิตที่แน่นอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบพร้อมกัน
อย่างน้อย 5 ประการ ประการแรก ควรจะต้องมีความสุจริต ความมีใจจริง ความอุตสาหะอดทน และความ
เสียสละเมตตาเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ ประการที่สอง ควรจะต้องมีวิชาการความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ช านาญ        
พร้อมทั้งมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติ เป็นเครื่องมือส าหรับประกอบการ ประการที่สาม ควรจะต้องมี 
สติ ความยั้งคิด และวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ เป็นเครื่องควบคุมก ากับให้ด าเนินไปได้โดยถูกต้องเที่ยงตรง
ตามทิศทาง ประการที่สี่ จะต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่าง
กว้างขวาง เป็นเครื่องส่งเสริมให้ท างานได้คล่องตัวและก้าวหน้า และประการที่ห้าซึ่งส าคัญที่สุดจะต้องมีความ
ฉลาดรู้ในเหตุในผลในความผิดถูกชั่วดี ในความพอเหมาะพอสม ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินและสั่งการปฏิบัติงานทั้ง
มวลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2531 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่     
เพ่ือปรับปรุงการท างานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล 
โดยจะต้องลดการในส่วนการก ากับดูโรงงานไปเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0  
ให้มากขึ้น รวมทั้งการเข้มงวดในการก าจัดกากอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเร่งแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มี
ศักยภาพและบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ตามกรอบวิสัยทัศน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่า "สังคมเชื่อมั่น
ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล” จึงจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งปรับตัวรับอุตสาหกรรม 4.0 ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ภาคอุตสาหกรรมรองรับการเข้าสู่ Industry 4.0 ตลอดจนการปรับทัศนคติบุคลากรเปลี่ยนผ่านจากการท างาน
ในระบบเดิมไปสู่การท างานในระบบใหม่ ที่มีมาตรฐานสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการและเป็นข้าราชการที่ดี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมรองรับการเข้าสู่ 
Industry 4.0 ตลอดจนการปรับทัศนคติบุคลากรเปลี่ยนผ่านจากการท างานในระบบเดิมไปสู่การท างานในระบบ
ใหม่ ที่มีมาตรฐานสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
5. ขอบเขตโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 80 คน (2 รุ่น) 
 

6. กระบวนการ… 



- 2 - 
 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ/วิธีการฝึกอบรม 
 บรรยาย /แบ่งกลุ่ม/ กิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่เอกชนใน กทม. 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนผ่านจากการ
ท างานในระบบเดิมที่มีมาตรฐานสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
10. งบประมาณ 
 

โครงการ/รายการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ครั้ง/
รุ่น 

คน 
วัน/ชม./

ม้ือ 
อัตราที่ตั้ง 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 สถานที่เอกชนใน 
กทม. 

2 40 2 วัน  107,200 

1. ค่าอาหาร  2 40 2 มื้อ 450 36,000 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 40 4 มื้อ 50 8,000 

3. ค่าวิทยากร (มิใช่บุคคลภาครัฐ)  2 3 6 ชม. 1,200 43,200 

4. ค่าห้องประชุม  2  2 วัน 10,000 20,000 

รวม 107,200 

 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 

***************************************************** 
 
 
 

  



1. ชื่อโครงการ 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กรอ. หลักสูตรบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)  

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติ ครม. เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สอดรับบริบททิศทางการพัฒนาประเทศ ตาม
นโยบายและทิศทางพัฒนาประเทศไทย 4.0 การปรับบทบาทภารกิจจากเดิมที่เน้นการก ากับดูแล เป็น
หน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพ โดยเน้นการน าเทคโนโลยี
มาช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้หลายช่องทาง 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็น
หัวหน้างาน หรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่มีลักษณะพร้อมต่อการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพราะประสิทธิภาพ
ขององค์กร ย่อมเกิดจากประสิทธิภาพของคนในองค์กร ดังนั้น หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติให้
ถูกต้องกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ที่ต้องท าหน้าที่ HR for Non HR ไปในตัว อีกทั้งหัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร “คน” มีทักษะในการเป็น
ผู้น าสร้างความผูกพัน ความกระตือรือร้น สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม ฯลฯ 
แปรเปลี่ยนเป็นศักยภาพและหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)” ขึ้นภายใต้แนวคิด “กรอ. มุ่งสร้าง
บุคลากรให้มีศักยภาพที่เข็มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน” 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มีความเข้าใจในแนวคิด
ของการเป็นหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้หัวหน้าหางานมองเห็นภาพรวม การบริหารจัดการยุคใหม่รวมถึงความรู้พ้ืนฐานต่างๆ ที่
จ าเป็นในการบริหารงานและบริหารคน ตลอดจนเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ปรัชญาและแนวคิดการบริหาร
การจัดการในยุคปัจจุบัน 
 3.3 เพ่ือให้หัวหน้างานสามารถเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่จะช่วยเตรียมการในการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทราบถึงกระบวนการที่จะสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในความเปลี่ยนแปลง 
 3.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นผู้บริหาร รวมถึงความรู้พ้ืนฐานด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานและบริหารคน 
 3.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
บัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3.6 เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานมีภาวะผู้น า มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศแห่งความ
สมานฉันท์ ที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพลังร่วมที่จะปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ือน าองค์กรสู่ความส าเร็จ 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เพ่ือประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรม 
 4.2 เพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น 
 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย... 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 5.1 ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 5.2 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – มีนาคม 2563 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
 
8. วิธีการด าเนินการ 
 หลักสูตร 2 วัน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย และสัมมนากลุ่มย่อย (Workshop) 
 
9. งบประมาณ  
 

โครงการ/รายการ สถานที่ด าเนินการ ครั้ง/
รุ่น 

คน วัน/ชม./
ม้ือ/ชุด 

อัตราที่ตั้ง งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานที่เอกชนใน 
กทม. 

2 45 2 วัน  98,500 

1. ค่าอาหาร   45 2 มื้อ 450 40,500 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   45 4 มื้อ 50 9,000 
3. ค่าวิทยากร (มิใช่บุคคลภาครัฐ)   1 12 ชม. 1,200 14,400 
4. ค่าห้องประชุม    2 วัน 12,000 24,000 
5. ค่าจัดท าเอกสาร    90 ชุด 70 6,300 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์      4,300 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 98,500 

 
10. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
 10.1 ผลผลิต 
  10.1.1 บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ขีดสมรรถนะใน
การท างานของตนเองให้เพ่ิมข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการ 
  10.1.2 เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ขีดความสามารถของตนอย่างเต็มที่ 
  10.1.3 เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  10.2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ 
  10.2.2 บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ ทักษะและมีมาตรฐานในการท างานที่
ยอมรับของสาธารณะชน และมีแนวคิดเชิงบวกต่อการบริหารงานองค์กรยุคใหม่ 
 
 

11. วิธีการ... 
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11. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ตัวชี้วัด 
 1. บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 
 2. บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

************************************************************** 



โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อโครงการ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและยกระดับคุณภาพ
องค์กร 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หลักการและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความส าคัญของการพัฒนาคนถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และยั่งยืนที่สุด ทั้งนี้เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อน
ระบบงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกๆด้าน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ดังนั้นบุคลากรในองค์กรจึงต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนด้านคุณธรรม 
ระบบการสื่อสารที่ดี และการท างานเป็นทีมในองค์กรเพ่ือลดความขัดแย้ง สามารถให้บริการผู้มารับบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และสามารถยกระดับคุณภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

  ส านักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นว่าบุคลากรในส านักงานเลานุการกรม และบุคลากรอ่ืนๆ ในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งให้บริการต่อบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการต่อบุคล
ภายนอก เช่น ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงจัดท า “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับองค์กร” ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้มีการปรับตัว ทั้งในด้านพฤติกรรมบริการ เทคนิคในการให้บริการ การแก้ไขความข้อขัดแย้ง          
การแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และทักษะในการสื่อสาร โดยการเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครอบคลุมทั้งกาย จิต และสังคม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มา
รับบริการ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการท างานที่ดี สามารถสร้างสรรค์และปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังที่หลากหลายของผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ใน กรอ. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน กรอ. ให้มีจิตใจแห่งการบริการที่ดี (Service Mind) เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
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3. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ และร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความ
เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ใน กรอ. จ านวน 50 คน 

วิธีด าเนินการ 

1. บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

สถานที่ด าเนินการ 

 โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ 

 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 ค่าอาหารกลางวัน (450 บาท x 50 คน x 1 มื้อ)   = 22,500 บาท 
 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (50 บาท x 50 คน x 2 มื้อ)  =   5,000 บาท 
 ค่าห้องสัมมนา / ค่าเช่าอุปกรณ์     = 10,000 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 1 คน x 6 ชม.)   =   3,600 บาท 
 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 50 ชุด)  =   3,500 บาท 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์       =      400 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน กรอ. มีทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน กรอ. มีจิตส านึก และมีจิตใจแห่งการบริการที่ดี (Service Mind) สามารถ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

3. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน กรอ. ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ และร่วมกันก าหนด  
แนวทางการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม ให้สามารถยกระดับคุณภาพองค์กรได้ 

การประเมินผล 

 ประเมินผลโดยใช้การสรุปผลจากการฝึกอบรม 

--------------------------------------------------------------------- 



รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็น 

ระบบราชการ  4.0 (PMQA 4.0) 
*************************** 

หลักการและเหตุผล  
                   ด้วยรัฐบาลประกาศใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0) ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
และปฏิรูปให้เป็นระบบราชการ เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบแนว
ทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 โดยการปรับให้เข้ากับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  
วางระบบและวิธีการท างานใหม่ ซึ่งมีหลักส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
  1. หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นระบบเปิดสามารถบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน  
  2. ภาครัฐต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  3. ภาครัฐที่เป็นอัจฉริยะ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มี Innovation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคิด Smart Government 
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
– PMQA) ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลัก เพ่ือยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้
มีศักยภาพ และขีดความสามารถเทียบเท่าสากล เป็นเหมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์กรและบอก
ได้ถึงการพัฒนาการขององค์กรว่าอยู่ระดับใด เกณฑ์ PMQA จึงเหมาะสมกับแนวคิด Government 4.0 หรือไทย
แลนด์ 4.0 เป็นอย่างมาก และจะน าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ่งจะน าพาประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโมเดล Thailand 4.0 โดยใช้แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนี้ 
  1) ความเป็นระบบ (Systematic) คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
ที่จะท าให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการไปได้อย่าง ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์การ  
  2) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นใน การน า
กระบวนการ ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่าง สม่ าเสมอและทั่วถึง เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนของส่วน
ราชการ  
  3) การวัดผลได้ (Measurable) คือ การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการควบคุม ติดตาม และ
ประเมิน ผลการด าเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ใน การศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา ส่วน ราชการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ การด าเนินการ เพ่ือตอบสนอง
ต่อ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การหาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ 
หลังจาก มีการเปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้น  
  5) นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ 
กระบวนการ และการปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างคุณค่า ใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 
   1) การน าองค์การ 
   2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

3) การให้... 
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   3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
   6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
   7) ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  ทั้งนี้เพ่ือให้ กรอ. พัฒนาได้ตามกรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ  4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กลุ่มเป้าหมาย  
                    ผู้บริหาร (ระดับส่วน/กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย) บุคลากรที่รับผิดชอบทุกหมวด/ผู้สนใจ  จ านวน 120 คน 

วิธีด าเนินการ 
 บรรยาย / แบ่งกลุ่ม / ระดมความคิดเห็น /อภิปรายกลุ่มย่อย 

ระยะเวลา 
  ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562  

งบประมาณ                  40,800         บาท  

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม              40,800 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 120 คน x 2 มื้อ) 24,000 บาท 
  - ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 4 มื้อ x 120 คน)            16,800 บาท 

สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

หน่วยงานรับผิดชอบ    
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด    
  บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  120  คน 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริการ 

จัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
 2. บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ในการพัฒนาองค์การ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ตามเกณฑ์ 

ระบบราชการ 4.0 ในแต่ละข้อค าถามได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
                                        **************** 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีรวมทั้งตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ/งบประมาณรายจ่าย/แผนงานและโครงการของกรม ทั้งในด้านการตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล และผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการประเมินผลที่มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของแผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการ
บริหารงานและงบประมาณของกรมให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุยุทธศาสตร์และเป้ าหมายการให้บริการ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ของกระทรวงอุตสาหกรรม  สนองต่อนโยบายของรัฐบาล  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามกรอบ แนวทางที่ก าหนด  จึงต้องมี
การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรค เพื่อ
น าเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผลักดันเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผล  

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงาน ชี้แจงและท าความเข้าใจ แนวทาง วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ/งบประมาณรายจ่าย/
แผนงานและโครงการ และยุทธศาสตร์ของกรม 

๒. เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน  

๓. เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารของ กรอ. อก. รวอ. รวมทั้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ เป็นต้น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามระบบ PMQA   
 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานด้านการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/ 
ค ารับรอง ของหน่วยงานในสังกัด กรอ. จ านวน 15๐  คน (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของ
ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง/
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ กย.กรอ.)  

๔.  วิธีการด าเนินงาน 
                    ฝึกอบรม และอภิปรายเชิงปฏิบัติการ 

 

   

         ๕. วัน เวลาและสถานที่ ... 
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๕.  วัน เวลาและสถานที่ 
  ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
                     สถานที่ ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขท่ี 509 

๖.  งบประมาณ 
  1. ค่าอาหาร (12๐ บาท x 2 วัน x 15๐ คน)  =      36,0๐๐   บาท   
  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (3๕ บาท x 4 มื้อ x 15๐ คน)  =      21,0๐๐   บาท 
                                                                 รวม                    =      ๕7,0๐๐   บาท 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหารได้รับข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์/งบประมาณ/ค ารับรองและผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการตามตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การรายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. หน่วยงานภายใน กรอ. สามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๘.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

...............................................               
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับการขอรับการจัดสรร

งบประมาณประจ าปี 2564”  
 

1.  ชื่อโครงการ 

  “การทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2564” 
 

2.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและอุตสาหกรรม 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.กรอ.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ประสานด าเนินการให้ยุทธศาสตร์น าสู่การปฏบิัติเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่มุ่งหวัง ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลัก ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งการด าเนินการตาม
กระบวนการ ขั้นตอนในการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์นั้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การทบทวนยุทธศาสตร์ 
  แต่เนื่องจาก ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั้น การวัดผลส าเร็จ
อยู่บนพ้ืนฐานว่า ผลการด าเนินงานที่ดีต้องมาจากการจัดท าแผนที่ดี โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
ที่ต้องเน้นความเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐบาลที่ถ่ายทอดมายังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายผลผลิตระยะยาว ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ และการก าหนด
กิจกรรม ท าให้การด าเนินงานมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระดับกระทรวง และระดับชาติ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ปัญหา หรือประเด็นความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้ 
  ประกอบกับส านักงบประมาณได้ก าหนดแนวทาง ทบทวนการก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดระดับต่างๆ เพ่ือให้
ส่วนราชการ น าไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการระดับต่างๆ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ให้มีความชัดเจนครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง สามารถ
ประเมินผลลัพธ์ของส่วนราชการ ในแต่ละระดับ และใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดการงบประมาณ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณและข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์และความคุ้มค่า           
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ของโครงการทั้งในมิติงบประมาณและสังคมควบคู่กัน ตลอดจนการตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในมิติที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่ กรอ. ต้องพิจารณาทบทวนการก าหนดยุทธศาสตร์กล
ยุทธ์ ทั้งนี้  เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ผลผลิตต่างๆ 
สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง หน่วยงาน โดยสามารถตอบสนองความต้องการ และ
น าไปใช้เป็นกรอบในการจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กรอ.   
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือทบทวนความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ โดย
พิจารณาว่ามีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการบรรลุผลงานตามยุทธศาสตร์ 
  2. เพ่ือทบทวนความสอดรับกับกลยุทธ์หน่วยงานและน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายหน่วยงาน 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว 
  3. เพื่อต้องการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  5. เพื่อรองรับและใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   
5. กลุ่มเป้าหมาย 

1. อรอ/รรอ/ผชช.ทุกท่าน/ผอ.กอง/ส านักงาน/ศูนย์/ฝ่าย ขึ้นไป 
2. เจ้าหน้าที่ กย.กรอ. 

 
6.  กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  

  - ก าหนดวันเวลาในการจัดโครงการ ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562  
  - บรรยาย เสนอแนะข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม จากวิทยากรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอก/ผู้บริหาร/ส านักบริหารยุทธศาสตร์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   
7.  ผลผลิตและตัวชี้วัด 

  1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ โดยพิจารณาว่ามีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการบรรลุผล
งานตามยุทธศาสตร์ 
  2. กลยุทธ์หน่วยงานที่น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายหน่วยงาน เพ่ือประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปีต่อไป ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว  

8.  ผลลัพธ์และตัวช้ีวัด 

  กรอบในการจัดการงบประมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 9.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีใช้จ านวนประมาณ 107,200.-  บาท     ประกอบด้วย 

1. วันแรก 45,000 บาท 
    ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 350 บาทX 100 คน=35,000 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท X 100 คน X 2 มื้อ=10,000  
2. วันที่สอง  45,000 บาท 
    (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 350 บาทX 100 คน=35,000) 
 (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท X 100 คน X 2 มื้อ=10,000)  
3. ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท  
4. ค่าวิทยากร 2 คน                                    7,200   บาท 
 (600 บาท X 6 ชม. X 2 คน) 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  1. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับทราบ มีความรู้ มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาข้าราชการ การพัฒนาระบบราชการ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมรับทราบถึงผลการปฏิบัติราชการ มีความเข้าใจ 
และรับทราบในความส าเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้ง รับทราบและน าเสนอปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

11. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
- 

 
12. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 

กรอบการจัดท าข้อเสนอประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

13. ผู้รับผิดชอบ 

  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการท าเอกสารประกอบค าชี้แจงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณทีผ่่านมา 

  
1.  ไม่ชัดเจนในเรื่องตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต ยังไม่สะท้อนความส าเร็จในการมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของหน่วยงาน ไม่มีการก าหนด Milestone และระยะเวลาเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  รายละเอียดการของบประมาณ ไม่เป็นไปตามคู่มือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่  

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/การเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 

3. ความเข้าใจของผู้จัดท าเอกสารงบประมาณยังมีความสับสนไม่สามารถจัดท ารายละเอียด
เอกสารค าของบประมาณได้ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้เวลาชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ 

4. ไม่มีการตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์กับหน่วยงานที่ก าหนดราคากลาง เช่น ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายไม่มีตัวคูณ บอกเป็นก้อนกลมๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมา  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยให้แสดงอัตราการค านวณของค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบมาด้วย 
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 5 คน  x  240 บาท x10 วัน) = 12,000 บาท 

6. งบประมาณที่ตั้ งจะก าหนดเพียงหลักร้อยไม่มี เศษหลักสิบและหลักหน่วย เช่น 
1,203,658  ควรคิดรายละเอียดเป็น 1,203,700 

7.  การค านวณงบประมาณผิด ขอให้ตรวจสอบทุกรายการ  
8.  ตัวเลขขอเป็นเลขอราบิก  และห้ามผสานเซลล์ 
9.  ตรวจสอบรายละเอียดไฟล์ word ให้ตรงกับ excel 
11. ไม่มีค าชี้แจง แสดงเหตุผลความจ าเป็น และกิจกรรมพร้อมรายละเอียดในการ

ด าเนินงาน  
12. รายการครุภัณฑ์ไม่ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบฯ  เขียนคุณลักษณะเฉพาะไม่

ชัดเจน 
13. งบประมาณโครงการซ้ าซ้อนกับงบด าเนินงานพื้นฐาน  
14. หน่วยงานต่างๆ  ส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด ท าให้กลุ่ม นผ. สบย. และงบประมาณ 

กค.กรอ. ส่งรายละเอียดส านักงบประมาณช้า และไม่สามารถวิเคราะห์การจัดท าค าของบประมาณได้ 
15. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว โปรดรวบรวมรายละเอียดการเดินทางไป

ราชการ สถานที่ (ประเทศ) ช่วงเวลาที่จะเดินทางเดือนใด จ านวนเจ้าหน้าที่ก่ีคน กี่วัน พร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นในการเดินทาง ถ้าไม่ได้ไปราชการดังกล่าวจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือประเทศชาติอย่างไร  
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อัตราคา่ใช้จ่ายในการขอตั้งงบประมาณ 
 

1. ค่าอาหารส าหรับการฝึกอบรม/ประชุม (ประเภท ข.) 
(บาท: คน: มื้อ) 

การฝึกอบรม/การประชุม ภาครัฐ เอกชน 
 อาหารว่าง อาหาร อาหารว่าง อาหาร 
การประชุม 35 120   
การฝึกอบรม/สัมมนา 35 150 50 400 

หมายเหตุ :   หากจัดเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ อัตราตั้งเบิกไม่เกิน 600 บาท/วัน/คน 
 
2. ค่าเช่าที่พัก 

- ค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย   800    บาท/คน/วัน 
- ค่าเช่าที่พักคนเดียว   1,200   บาท 
- ค่าเช่าทีพั่ก 2 คนๆ ละ   750    บาท 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ บาท/คน/วัน 

4. ค่าวิทยากร 
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ    600   บาท 
- วิทยากรที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ   1,200   บาท 

5. ค่าพาหนะ 
- ค่าเช่ารถบัส + น้ ามัน (วัน/คัน)   15,000   บาท 
- ค่ารถตู้คันละ (วัน/คัน)   1,800    บาท 
- ค่าแท็กซี่ (เท่ียว/คน)   200   บาท 

6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ขอให้ค านวณตามระยะทางที่ใช้จริง 

7. คา่ถ่ายเอกสาร 
 - ขอให้ค านวณตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรมและประมาณเอกสารที่จะใช้ 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โปรดระบุรายการ (เพ่ือให้เห็นถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงานให้ชัดเจน) 

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   800 บาท/ครั้ง 
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ผู้ประสานงานการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 e-mail : siripen.k@hotmail.com/wanna.s@diw.mail.go.th 
pornruthai.t@diw.mail.go.th/ tai200909@hotmail.com  
  นางศิริเพ็ญ  เกียรติเฟ่ืองฟู           เบอร์โทร  4243 

นางสาววรรณา  สันติปรีชาจิตต์    เบอร์โทร  4122 
นางสาวพรฤทัย  ทองมา                     เบอร์โทร  4244 
นางสาวสิรินาถ  ชะเดชะ                     เบอร์โทร  4122 
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1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร “การใช้งาน MICROSOFT POWERPOINT DESIGN IN ACTION” 
 

ค ำขอโครงกำรงบฝึกอบรม/สัมมนำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เรื่อง กำรใช้งำน MICROSOFT POWERPOINT DESIGN IN ACTION 
 

1. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบัน ชุดโปรแกรม Microsoft Office ก าลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  

ในฐานะเครื่องมือมาตรฐานส าหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
โลกของข้อมูลยุคปัจจุบัน โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย ส าหรับผู้ที่ต้องการผลิตและน าเสนอสื่อเพ่ือใช้ในการน าเสนองานส าหรับผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการจัดการเอกสารและสื่อส าหรับงานน าเสนอ
อยู่หลากหลาย เพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้โปรแกรม 
น าเสนอดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ กรอ ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตงานเพ่ือน าเสนอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้สามารถผลิตงานน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ หรือ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควำมสอดคล้อง    
  1. ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม  
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและอุตสาหกรรม 
                      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือก้าวสู่ กรอ. 4.0 
5. เป้ำหมำย 

เจ้าหน้าทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวนทั้งสิ้น 25 คน   
6. หน่วยงำนด ำเนินกำร  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

7. วิธีกำรด ำเนินกำร   
1. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม คู่มือ และแบบทดสอบ 

   2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 
   3. แจ้งหมายก าหนดการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   4. ด าเนินการฝึกอบรม 
   5. ประเมินผลการฝึกอบรม  
   6. สรุปผลการฝึกอบอบรม 
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8. วิธีกำรจัดอบรม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการอภิปราย การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบ 

9. วิทยำกร 
วิทยากรภายนอกกรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

10.  กำรประเมนิผู้เข้ำรับกำรอบรม 
  ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยท างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการทดสอบ โดยจะต้องผ่าน
เกณฑ์  80%  ถึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม  

11.  หลักสูตรและระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่กรอ. ระยะเวลา 3 วัน  (ไตรมาส 1)  

12. สถำนที่ฝึกอบรม 
  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 204 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

13.  งบประมำณ   

   ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้จากงบฝึกอบรม/สัมมนา 
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
หมวดค่าใช้จ่าย อัตราจ้างต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
 (3 วัน) 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ค่าวิทยากร 2 คน  1,200 2 18 ช่ัวโมง  43,200    
ค่าอาหารกลางวิทยากร  150 2 3 มื้อ             900   
ค่าอาหารว่างวิทยากร 35 2 6 มื้อ    420   
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม  150 25 3 มื้อ        11,250  
ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 35 25 6 มื้อ    5,250    
ค่าอาหารกลางวันผู้จัดฝึกอบรม  150 2 3 มื้อ   900   
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    680  
      รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          62,600    
       
 
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีความรู้ความสามารถในสร้างสื่อการน าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่นเป็นการน าเสนอ การเลือกใช้สีในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ภาพกราฟิก (Graphic images) ในการน าเสนอ 
การตัดต่อ และตกแต่งรูปภาพให้สวยงามตามโทนสี การเลือกรูปแบบ Visualization ให้เหมาะสมกับข้อมูล เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

***************************************************** 
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ค ำขอโครงกำรงบฝึกอบรม/สัมมนำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
                  ระบบกำรอนุญำตที่อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  

 
1. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ

เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะท าให้ข้อมูล
โรงงานมีความเป็นหนึ่งเดียว จึงด าเนินการพัฒนาระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ คือ “ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม” ประกอบด้วยการพิจารณาอนุญาต การก ากับดูแล
โรงงาน การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยมีหน่วยงานผู้ใช้งานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ได้แก่ กรอ. สอจ. อปท. กพร. กกพ. และ กนอ. 

  ในการนี้ เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรอ. สอจ. อปท. กพร. 
กกพ. และ กนอ.) เข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศส. 
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมระบบการอนุญาตที่อยู ่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้ข้อมูล/สารสนเทศมีความถูกต้อง สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน และที่
ส าคัญผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเรียกใช้งาน และสามารถน าข้อมูล/สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและบริหารจัดการต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแล

โรงงาน (กรอ. สอจ. อปท. กพร. กกพ. และ กนอ.) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบการอนุญาตที่อยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ควำมสอดคล้อง 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติ  

5. เป้ำหมำย 
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและ

ก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. สอจ. อปท. กพร. กกพ. และ กนอ.) ทั่วประเทศ จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน โดยจะท าการฝึกอบรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. หน่วยงำนด ำเนินกำร  

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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7. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  7.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม คู่มือ และแบบทดสอบ 

7.2  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 
7.3  แจ้งหมายก าหนดการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.4  ด าเนินการฝึกอบรม 
7.5  ประเมินผลการฝึกอบรม  
7.6  สรุปผลการฝึกอบอบรม 

8. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบ 

9. วิทยำกร 
  วิทยากรภายใน กรอ. 

๑๐.  กำรประเมินผู้เข้ำรับกำรอบรม 
   ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยท างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการทดสอบ โดยจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ 70% ถึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม 

๑๑.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่เก่ียวข้องด้านงานอนุญาต
และก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. สอจ. อปท. กพร. กกพ. และ กนอ.) ทั่วประเทศ จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน 
รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยจะท าการฝึกอบรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาด าเนินการ รุ่นละ 1 วัน 
(ไตรมาส 2 – 3 ) 

๑๒.  สถำนที่ฝึกอบรม 
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๓. งบประมำณ    

   ใช้จากงบฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น  101,000  บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 -  ค่าวิทยากร 4 คน (บุคลากรภาครัฐ) 
(600 บาท x 4 คน x 6 ชั่วโมง x 5 รุ่น)                จ านวน 72,000 บาท 

 -  ค่าอาหารว่าง  
(20 คน x 35 บาท x  2 ครั้ง  x 1 วัน x 5 รุ่น)    จ านวน   7,000 บาท         

- ค่าอาหารกลางวัน 
                     (20 คน x 150 บาท x  1  ครั้ง  x 1  วัน x 5 รุ่น)            จ านวน  15,000  บาท 
           -  ค่าเอกสารฝึกอบรม (20 คน x 70 บาท x 1 ครั้ง x 1 วัน x 5 รุ่น) จ านวน    7,000 บาท 

                         รวม     101,000  บำท 
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ค ำขอโครงกำรงบฝึกอบรม/สัมมนำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
                  ระบบยื่นค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนแบบดิจิทัล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมและอุตสำหกรรมจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
   ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม
ด้านการพิจารณาอนุญาต เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบ/ขยายโรงงาน การขอต่ออายุใบอนุญาตการ  
ขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือให้อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ในการพิจารณาอนุญาตนั้น ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ยื่นค าขอที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
ประกอบค าขอตามที่ก าหนด 

  ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. และ สอจ.) 
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงได้ด าเนิน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล 
ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัด” เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้ข้อมูลผู้ประกอบการมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในยื่นค าขอประกอบกิจการโรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับค าขอสามารถด าเนินการพิจารณาได้
ตลอดเวลา และกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความสะดวกในการสืบค้นและเรียกดูเอกสารพร้อมทั้งลดจ านวน
เอกสารที่ต้องจัดเก็บ 

3 วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. และ สอจ.) มีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้ระบบยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4. ควำมสอดคล้อง 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติ  

5. เป้ำหมำย 
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. และ สอจ.)  

ทั่วประเทศ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยจะท าการฝึกอบรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. หน่วยงำนด ำเนินกำร  

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



2 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

7. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  7.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม คู่มือ และแบบทดสอบ 

7.2  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 
7.3  แจ้งหมายก าหนดการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.4  ด าเนินการฝึกอบรม 
7.5  ประเมินผลการฝึกอบรม  
7.6  สรุปผลการฝึกอบอบรม 

8. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบ 

9. วิทยำกร 
  วิทยากรภายใน กรอ. 

10. กำรประเมินผู้เข้ำรับกำรอบรม 

  ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยท างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการทดสอบ โดยจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ 70% ถึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม 

11. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านงานอนุญาตและก ากับดูแลโรงงาน (กรอ. และ สอจ.)  
ทั่วประเทศ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 25 คน รวมทัง้สิ้น 100 คน โดยจะท าการฝึกอบรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ รุ่นละ 1 วัน (ไตรมาส 2 - 3) 

12. สถำนที่ฝึกอบรม 
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
13. งบประมำณ    

   ใช้จากงบฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งสิ้น  86,600  บาท (แปดหมื่นหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบ
ดิจิทัล ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       -  ค่าวิทยากร 4 คน (บุคลากรภาครัฐ) 
(600 บาท x 4 คน x 6 ชั่วโมง x 4 รุ่น)                จ านวน  57,600  บาท 

-  ค่าอาหารว่าง  
(25 คน x 35 บาท x  2 ครั้ง  x 1 วัน x 4 รุ่น)    จ านวน   7,000 บาท         

- ค่าอาหารกลางวัน 
                     (25 คน x 150 บาท x  1  ครั้ง  x 1  วัน x 4 รุ่น)            จ านวน  15,000  บาท 
          -  ค่าเอกสารฝึกอบรม (25 คน x 70 บาท x 1 ครั้ง x 1 วัน x 4 รุ่น) จ านวน    7,000  บาท 

                         รวม     86,600  บำท 



ค ำของบประมำณ (งบฝึกอบรม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โครงกำรอบรม เร่ือง กฎหมำยมลพิษอำกำศ 

 
1. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

2.1. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นในบางพ้ืนที่ และการขยายตัวของชุมชน 
ใกล้กับพ้ืนที่อุตสาหกรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งจนเป็นเหตุร้องเรียนมากขึ้น ตามสถิติ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ข้อร้องเรียนเรื่องมลพิษอากาศเป็น     
ข้อร้องเรียนที่มีมากที่สุดทุกปี จึงควรสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ด้านกฎหมายมลพิษอากาศ
แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมการระบายมลพิษตั้งแต่ต้นทาง 

2.2. ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มลพิษอากาศเพ่ิมเติม เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม    
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรเผยแพร่วิธีการจัดการด้านมลพิษอากาศและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็น
โอกาสในการรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายในโอกาส
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพ่ือสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการมลพิษอากาศ และการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้กับผู้ประกอบการ 

3.2. เพ่ือขยายผลการศึกษาที่ส าคัญที่เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานได้ด าเนินการศึกษาไว้ 

4. ควำมสอดคล้องกับนโยบำยที่ส ำคัญๆ  (เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  
แผนปฏิบัติราชการ)  โดยระบุประเด็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลา 1 วัน (เดือนธันวาคม 2562) 

6. กิจกรรม / วิธีด ำเนินกำร 
ฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ จ านวน 1 วัน   

ในหัวข้อ ดังนี้ 
6.1. การป้องกันปัญหามลพิษอากาศ 
6.2. การปฏิบัติตามกฎหมายมลพิษอากาศ 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย 

7.1. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานการระบายมลพิษอากาศ 
จากโรงงาน 

7.2. เจ้าหน้าทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมทีส่นใจ 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 

8.1. กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น 

9. ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงกำร 

9.1. ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 120 ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

9.2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบของการระบายมลพิษ และสามารถ
บริหารจัดการ 
การระบายสารมลพิษ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือดีกว่า 

10. งบประมำณ  44,100 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

10.1. ค่าอาหาร 120 คน 1 มื้อ/วัน 
120 x 150 = 18,000 บาท 

10.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คน 2 มื้อ/วัน 
120 x 2 x 35= 8,400 บาท 

10.3. ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง x 1 คน และ 1 ชั่วโมง x 4 คน 
[(600 x 6) + (600 x 4)] = 6,000 บาท 

10.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 120 ชุด ชุดละ 70 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 

10.5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,300 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กลุ่มมลพิษอากาศ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน โทร. 0 2202 4164  

------------------------------- 



โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   
    (ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจาก กรอ. ได้รับมอบหมายจาก อก. ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ตามแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ อก. ได้น าเสนอไป ในการนี้ กม. 
กรอ. ผู้ได้รับมอบหมายจาก กรอ. ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติโรงงาน  ฉบับแก้ไขปรับปรุงน าเสนอ อก. ซึ่ง
ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาซึ่งคาดว่ากฎหมาย
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 

เพ่ือให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างและถูกต้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนโดยรอบโรงงาน 
ดังนั้นการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักดีในเรื่องดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุน และ
การพัฒนาอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการ
ลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ทราบถึงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
2.2 ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง 
2.3 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานรัฐผู้ก ากับดูแลและผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน 
2.4 ลดการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

3. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 100 ราย   

4. วิธีด าเนินการ 

บรรยาย 

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

1 วัน (จัดในไตรมาส 2) 

6. สถานที่ในการฝึกอบรม  

ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

/7. วิทยากร... 
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7. วิทยากร 

บุคลากรจากกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
8.2 ลดการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
8.3 เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535  
8.4 ลดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเนื่องจากผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

9. งบประมาณ 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 150 บาท) 15,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 7,000 บาท 
- ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.) 3,600 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร (100 คน x 70 บาท) 7,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  500 บาท 

 

  

                                                                 รวมทั้งสิ้น 33,100  บาท 
   
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองกฎหมาย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   
 
   

  
 

 



ค ำของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ กองบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 

1. ชื่อโครงกำร 
การสัมมนาการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการ  

2. ควำมเชื่อมโยง 
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.2 ยุทธศาสตร์ อก. ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.3 ยุทธศาสตร์ กรอ. ที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านการบริการยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2.4 ยุทธศาสตร์ กรอ. ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ในการพัฒนาและยกระดับ 

ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการและเป็นข้าราชการที่ดี 

3. หลักกำรและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Thailand 4.0 เป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่  
ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดกากากอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอนุญาต ก ากับ
ดูแล และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 
2549 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบการขออนุญาต การแจ้งการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และการรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(อินเทอร์เน็ต) เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดภาระการเดินทาง ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรให้แก่
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ส่งผลให้          
ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น และมีการรายงานปริมาณกากอุตสาหกรรมสู่ระบบเพ่ิม
มากขึ้น 

ทั้งนี้ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมได้มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากอุตสาหกรรม
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึง 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและบริหาร
จัดการข้อมูลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและ
การสัมมนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการด าเนินการด้านกากอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก ่
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  

 

- โครงการย่อยที่ 1 ... 
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4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกาก   
 อุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

4.2  เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. ขอบเขตของโครงกำร 
 

โครงกำรย่อย กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ 
(วัน) 

รุ่นที ่ ผู้เข้ำอบรม 
(คน) 

สถำนที ่

การสัมมนาการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบกิจการ 
(ผู้ประกอบการ 100 
คน และวิทยากร 4 
ท่าน) 

1 

(ไตรมาส 3) 

-  100 สถานที่เอกชน
กรุงเทพมหานคร 

6. กระบวนกำร/ขั้นตอนของโครงกำร 
เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เนื้อหาประกอบด้วย 
6.1  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
6.2  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  และมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกากอุตสาหกรรมตาม
กฎหมาย 

 

9. งบประมาณ ...  
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9. งบประมำณ  การจัดสัมมนา   
 การสัมมนาการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการ จ านวน 100 คน   

              

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวน 
(ครั้ง)  

อัตรำ 
(บำท/หน่วย) 

จ ำนวนรวม 
(บำท) 

1 - ค่าอาหารกลางวัน 100 1 350 35,000 
2 - ค่าอาหารว่างและ     

  เครื่องดื่ม 100 2 50 10,000 
3 - ค่าจัดท าเอกสาร 100 - 70 7,000 
4 - ค่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรรัฐ         
     ภาคเช้า 2 1.5 600 1,800 
     ภาคบ่าย  2 1.5 600 1,800 
5 - ค่าห้องประชุม - 1 20,000 20,000 
6 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 5,000 5,000 

รวม      80,600 
 

 

10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

     โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 

11. ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน 

- 

12. ผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

- 

13. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและขนส่ง 
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4017 

------------------------------- 



โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน ้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำควำมร้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันมีโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อนใน
ภาคอุตสาหกรรม จ้านวนกว่า ๑๓,๐๐๐ เครื่อง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงาน ก้ากับดูแล 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีเจ้าหน้าที่ที่จะด้าเนินการ 
ในการก้ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมีจ้านวนจ้ากัด อีกทั งมีภารกิจที่ต้องสนับสนุน 
ในกิจกรรมด้านอื่น ๆ 
  ดังนั น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพรวมไปถึงการลดการใช้
พลังงานของหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ และความเสียหายจากหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน 
   

3. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการใช้งานหม้อน ้าหรือหม้อตม้ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้า
ความร้อนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
  4.2 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน 
มีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิด
การลดการใช้พลังงาน 
 

4. ระยะเวลาที่ด าเนินการ/สถานที่ 
  จ้านวน ๑ วัน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน จ้านวน 100 คน 
 

6. งบประมาณ 
  งบประมาณรวม 77,000 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  - ค่าอาหาร (100 คน x 500 บาท)       50,000  บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 50 บาท x 2 มื อ)  10,000 บาท 
  - ค่าจัดท้าเอกสาร (100 ชุด x 70 บาท)         7,000  บาท 
  - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)    7,200 บาท 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์         2,800 บาท 
     รวม     77,000 บาท 
 
7. วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลโดยแบบส้ารวจ 
 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มป้องกันอัคคีภัย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยร้ายแรงจากอัคคีภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมา         
จะเห็นได้ว่าแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอันประเมินค่าไม่ได้  ดังนั้นการ
ป้องกันและการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนจะสามารถลดหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้  
ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการ
ประสานการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่าง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแผนฉุกเฉิน ไว้
รองรับเมื่อเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น  และเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ
เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการได้ 
 

3.   วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการจัดท าแผนฉุกเฉินในโรงงาน 
 3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการเตรียมพร้อมและความตระหนัก      

ในการรับภาวะฉุกเฉิน 
  

4.  เป้าหมายปริมาณงาน/ผลลัพธ์ของโครงการ (Output) 
  ผู้เข้าอบรมจ านวน  100  คน  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้อง 
 

5.    ระยะเวลาด าเนินการ    
 1 วัน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ณ โรงแรมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล  
 

6. งบประมาณการ 
   งบประมาณรวม  71,800 บาท  
   - ค่าอาหาร (100 คน x 1 วนั x 500 บาท)     50,000 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       10,000 บาท 
                       (100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ ) 
   - ค่าสมนาคุณวิทยากร         8,400 บาท 
      (1 คน x 7 ชั่วโมง x 1,200 บาท ) 
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                  3,400         บาท  
       รวมเป็นเงิน              71,800 บาท 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 
 7.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินในโรงงาน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 7.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถจัดท าแผนฉุกเฉินให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการประกอบกิจการของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถน าแผนฉุกเฉินที่จัดท าข้ึนไปท าการฝึกซ้อม
อย่างมีประสิทธิผล 

  

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มป้องกันอัคคีภัย  
  กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

9.   ระบุกิจกรรมหลัก 
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

---------------------------------------------------- 



โครงการอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๑. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา 

  เรื่อง มาตรฐานด้านวัตถุอันตราย 

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓. หลักการและเหตุผล 

  การควบคุมและก ากับดูแลผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จ าเป็นต้องให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายก่อน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านเอกสาร และในทางการปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และน าไปสู่ความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

๔. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือจัดสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย 

๕. ความสอดคล้อง 

  ๕.๑ ยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  เพ่ือให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายมีการบริหารจัดการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย 

  ๕.๒ สอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๐(๑) และ ๒๐(๒) 

๖. เป้าหมาย 

  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1๐๐ คน  

๗. วิธีด าเนินการและแผนงาน 

๗.๑ ขออนุมัติโครงการ    
๗.๒ เตรียมหลักสูตร / เชิญวทิยากร   
๗.๓ เตรียมสถานที่ / เชิญผู้เข้าอบรม  
๗.๔ จัดสัมมนา     

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
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๙. สถานที่ด าเนินการ 

  สถานที่เอกชน 

๑๐. งบประมาณ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้จ่ายส าหรับการสัมมนา 54,200 บาท (1๐๐ คน) แยก
รายการดังนี้ 

  ค่าอาหารกลางวัน (4๐๐ บาท x 1๐๐ คน)          4๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ บาท x 2 มื้อ x 1๐๐ คน)        1๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวิทยากร (๖๐๐ บาท x ๕ ชม.)            ๓,๐๐๐ บาท 

 ค่าวิทยากรภายนอก (๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม.)           ๑,๒๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น       54,200 บาท 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และ
ด าเนินการต่าง ๆ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑๒. วิธีประเมิน (ตัวชี้วัด) 

  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กลุ่มพัฒนามาตรฐานการก ากับวัตถุอันตราย กวอ. กรอ. โทร ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๔๘ 

๑๔. กิจกรรมหลัก 

  การควบคุมก ากับดูแลการประกอบการวัตถุอันตราย 
 
 



ค ำของบประมำณ (งบฝึกอบรม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โครงกำรฝึกอบรมกฎหมำยด้ำนมลพิษน  ำและกำรบ ำบัดสีในน  ำเสียอุตสำหกรรม 

 
1.  หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันกฎหมายควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก้าหนดค่าพารามิเตอร์สี  
ไม่เกิน 300 ADMI จากเดิมท่ีก้าหนดไว้ “ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ” ท้าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
เทคโนโลยีเพ่ือบ้าบัดน้้าเสียให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานน้้าทิ้ง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรม โดยมีวัถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทฟอกย้อมและสิ่งทอ       
อุตสาหกรรมประเภทเยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมประเภทชา กาแฟและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งออกแบบ
โมเดลการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรมส้าหรับอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสนับสนุน
ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีปัญหาด้านการบ้าบัดสีในน้้าเสียได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและ
ก้ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ได้เห็นถึงความส้าคัญของการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น จึงเห็นควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านมลพิษน้้าและการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สนใจ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านมลพิษน้้าและการบ้าบัดสีในน้า้เสียอุตสาหกรรม
ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ 

4.  ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลไกท่ีมปีระสิทธิภาพในการก้ากับดูแลภาคอุตสาหกรรม 
 ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม 
 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร   

4.  กำรด ำเนินกำร 
4.1 กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ จ้านวน 50 คน 
4.2 ระยะเวลาด้าเนินการ  
 ระยะเวลา 1 วัน โดยจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2563 
4.3 กิจกรรม 
 เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมหัวข้อ “กฎหมายด้านมลพิษน้้าและการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรม” 
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5.  งบประมำณ รวมทั งสิ น 19,900บำท (หนึ่งหม่ืนเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ค ำอธิบำย/ชี แจง ที่มำของตัวเงิน 

การฝึกอบรมกฎหมาย
ด้านมลพิษน้้าและ 
การบ้าบัดสีในน้้าเสีย
อุตสาหกรรม 

19,900 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 50 คน X 2 มื้อ =3,500 
2. ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท X 50 คน X 1 มื้อ  = 7,500 
3. ค่าเอกสาร 70 บาท X 50 ชุด = 3,500 
4. ค่าวิทยากร 1,200 บาท X 1 คน X 3 ชม. = 3,600 *                                
                     600 บาท X 1 คน X 3 ชม. = 1,800 ** 

รวมเงิน 19,900  
หมายเหตุ : * หมายถึง วิทยากรทีไ่ม่ใช่เป็นบุคลากรของรัฐ 
หมายเหตุ : ** หมายถึง วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 

6.  ผลผลิตและตัวชี วัด 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ จ้านวน 50 คน ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านมลพิษน้้าและและการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรม 

7.  ผลลัพธ์และตัวชี วัด 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านมลพิษน้้าและการบ้าบัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรม 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มมลพิษน้้า กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
 โทร 0 2202 4142  
 

 

 

 

 

 



 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การก ากับโรงงานตามกฎหมายโรงงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 

 

หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มติดตามและประเมินผลมาตรฐานงานก ากับโรงงาน ๓  

ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนของถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติโรงงาน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึง่แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวง

อุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการกากับดแูลพนักงานเจ้าหนา้ที่ อปท. ใหป้ฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ว่าดว้ยโรงงาน  
กมร.กรอ. จึงได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านการ

รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกที่ ๑ และจ าพวกที่ ๒ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี ๑ และจ าพวกท่ี ๒ 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน  

 
ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

๓. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๓.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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๔. ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก ากับดูแลและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ : ยังสอดรับกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) 
 

ขอบเขตของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ และจ าพวกที่ ๒  

 
ตัวช้ีวัด 

๑. เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจ านวน 200 คน 

๒. เชิงคุณภาพ :  

๒.๑. ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ และ

จ าพวกที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

พื้นที่ด าเนินการ : ห้อง ๕๐๙ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้ค าปรึกษาในประเด็นที่พบว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค ๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๓  
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดอบรม 

รายการ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

๒๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๒๐๐ คน 
๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x 200 คน 
๖๐๐ บาท x ๓ ชม. x ๒ คน x ๑ วัน 
 

๔0,0๐๐ 
๑4,000 
๓,๖๐๐ 
๔,100 

รวม ๖๑,700 

งบประมาณ  :   รวมค่าด าเนินงานทั้งหมดคิดเป็นงบประมาณ ๖๑,๗๐๐ บาท 

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ อปท. สามารถปฏิบัติงานการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานได้อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 



 
โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวก            
ที่ 2 ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มติดตามและประเมินผลมาตรฐานงานก ากับโรงงาน ๓  

ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนของถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติโรงงาน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึง่แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวง

อุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการกากับดแูลพนักงานเจ้าหนา้ที่ อปท. ใหป้ฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ว่าดว้ยโรงงาน  
กมร.กรอ. จึงได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านการ

รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกที่ ๑ และจ าพวกที่ ๒ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับแนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนักงานเจา้หน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี ๑ และจ าพวกที่ ๒ ให้ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน 

 
ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

๓. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๓.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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๔. ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก ากับดูแลและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์การและบุคลากรผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ : ยังสอดรับกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓)                   

พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ขอบเขตของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจ านวน 20๐ คน  

๒.  เชิงคุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแล

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงาน จ าพวกท่ี 

๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงานตา่งๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 

พื้นที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานคร 

 

กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่

กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ และจ าพวกท่ี ๒ ให้ปฏิบัติให้

ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดอบรม 

รายการ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าเช่าห้องสัมมนา/อุปกรณ์ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

๘๐๐ บาท x ๑ คืน x 185  คน 
๒๐,๐๐๐ บาท x ๑ วัน x ๑ ครั้ง 
450 บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x 200 คน 
๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x 200 คน 
๖๐๐ บาท x ๓ ชม. x ๒ คน x ๑ วัน 
70 บาท X 200 คน 

๑48,000 
๒๐,๐๐๐ 
90,000 
20,000 
๓,๖๐๐ 

14,000 
3,600 

รวม ๒๙๙,๒0๐ 

งบประมาณ  :   รวมค่าด าเนินงานทั้งหมดคิดเป็นงบประมาณ ๒๙๙,๒๐๐ บาท 

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลพนกังาน

เจ้าหนา้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลโรงงาน จ าพวกท่ี ๑ และ

จ าพวกที่ ๒ ให้ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

 

 

 



แบบฟอร์ม ก.12

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รวมท้ังส้ิน 2.4700       2.4162       2.4700       2.4599       2.4700       

ยุทธสาศตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตท่ี 1 ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1. การก ากับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 2. การบริการอนุญาตเก่ียวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเคร่ืองจักร

งบด าเนินงาน 2.4700       

โครงการประชาสัมพันธ์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
การด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาให้กับภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
โครงการต่างๆ  ผลักดันให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือแก่สถาน
ประกอบการและประชาชนอย่างถูกต้องในทุกๆ ด้าน
ภายใต้การก ากับดูแล ตลอดจนการด าเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานของการดูแลรักษา 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย
 2. เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจท่ีดีของ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
กับทุกภาคส่วนเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างปลอดภัย สมดุลและย่ังยืน

15. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 
62)

จ านวน
(นาที/

คอลัมน์/...)
คร้ัง ช่วงเวลา อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ก.ย. 
62)

จ านวน
(นาที/

คอลัมน์/...)
คร้ัง ช่วงเวลา อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

1. ส่ือโทรทัศน์(สถานีฟรีทีวีและดิจิทัลทีวี) 1.2500       

1.1 เผยแพร่สกู๊ปข่าว/สารคดี 2 10 18.00-23.00 น. 35,000 0.3500        

1.2 ผลิตสกู๊ปข่าว/สารคดี 2 5 60,000 0.3000        

1.3 สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ 10 5 18.00-23.00 น. 120,000 0.6000        

2. สถานีวิทยุ 0.2200       

2.1 จัดท าและเผยแพร่ข่าว 3 20 3,000 0.0600        

2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ 10 10 07.00-23.00 น. 16,000 0.1600        

3. ส่ือกิจกรรม 0.3773       

3.1 แถลงข่าวภายในและภายนอกกรม 6 40,000 0.2400        

3.2 จัดกิจกรรมในนามกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

5 27,460 0.1373        

4. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 0.4027       
4.1 ตัดข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์
ภายในประเทศ 12 เดือน

102,720 0.1027        

4.2 ผลิต Online Content 6 50,000 0.3000        

5. ผลิตและเผยแพร่ในส่ือสมัยใหม่ (New media) 0.2200       

5.1 ผลิตและเผยแพร่ 20 5,000 0.1000        

5.2 ผลิต Advertorail Online หรือ 
Banner Online

4 30,000 0.1200        

หมายเหตุ    รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
1. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ในการสร้างจิตส านึก
การร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วน 2.ทัศนคติท่ีดี
ในเชิงบวกของทุกภาคส่วนต่อการด าเนินงานของรัฐ 3.
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 4.ลด
ปัญหาความขัดแย้งให้น้อยลง ป้องกันความเข้าใจผิด มุ่ง
สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ กรอ. 6.ผล
ส ารวจความสนใจและการติดตามการด าเนินงานท่ีได้ 
ต้องไม่ต่ ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์

 3. เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน ในการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมสู่สายตาประชาชน
4. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ใน
การดูแล อนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
 5. เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร สู่สายตาประชาชนอย่างรวดเร็ว
 แม่นย า ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
 6. เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันและความปลอดภัย ตลอดจน
ความเข้าใจ จากการด าเนินงานขององค์กร
ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์



ข้อก ำหนดขอบเขตงำนโดยละเอียด 

โครงกำรประชำสัมพันธ์กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การกับกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลัก 
ในการควบคุมก ากับดูแลสถานประกอบการ การอนุญาต เพิกถอน ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ตลอดจนก าหนดนโยบายให้เกิดการพัฒนาของสถานประกอบการในการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 
ศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถ และระมัดระวังให้การประกอบกิจการนั้นๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการก าหนดนโยบายกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
อันน าไปสู่การพัฒนาการผลิต เพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน ภายใต้โครงการต่างๆ ซึ่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ 
ข้อมูลข่าวสารแก่สถานประกอบการ สาธารณชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องชัดเจนอย่างกว้างขวาง ในการด าเนินตามนโยบายของรับบาล จึงต้องมีกระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม 
และแม่นย าในทุกสถานการณ์กับทุกภาคส่วนในการด าเนินงานตามภารกิจ การให้ข้อมูลข่าวสาร การแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย า 

 ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งมีกระบวนการด าเนินการครอบคลุม 
การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อกิจกรรม ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 
(สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่รวดเร็วสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเห็นภาพชัดเจน การฟังอย่างเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลด้วยการ
อ่าน ก่อให้เกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ผลักดันสู่ความส าเร็จเชิงรุกในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของการด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาให้กับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโครงการต่างๆ  ผลักดันให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการและประชาชนอย่างถูกต้องในทุกๆ ด้านภายใต้การก ากับดูแล 
ตลอดจนการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องบนพื้นฐานของการดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจที่ดีของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
กับทุกภาคส่วนเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย สมดุลและยั่งยืน 

 2.3 เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน ในการด าเนินงานอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมสู่สายตา 
ประชาชน 

 2.4 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการดูแล อนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 



2 

 

 2.5 เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร สู่สายตาประชาชนอย่างรวดเร็ว แม่นย า ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 2.6 เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและความปลอดภัย ตลอดจนความเข้าใจ จากการด าเนินงานขององค์กร 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
3. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ 

 3.1 ยุทธศาสตร์ตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองของคนในชาติ มุ่งสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมายปลายทางของประเทศร่วมกัน 
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดอย่างมีเหตุผล ยึดหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ มุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 
เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งเรื่องท่ีเป็น
วาระแห่งชาติ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต มุ่งเตรียมประชาชนให้พร้อมรับการ
เผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณภัย ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการก่อร้ายร้าย การก่อวินาศกรรมการ
ชุมนุมประท้วง ก่อการจลาจล เป็นต้น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่ประชาคมโลก มุ่ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของประเทศสู่ประชาคมโลก โดยเน้นการสร้างความเป็นมิตรกับทุกประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ขยำยควำม หำกรัฐบำลเข้มแข็ง กลไกรัฐประสิทธิภำพสูง ในช่วง 5 ปี หรือ พ.ศ. 2559-2564 ประชำชน
ไทยย่อมได้เสพ “งำนประชำสัมพันธ์” สำรพัดรูปแบบเพื่อให้เกิดควำมปรองดอง และร่วมมือกับหน่วยงำน
องรัฐ ประชำคมโลกย่อมได้รับรู้ “ข้อมูล-ข่ำวสำร” ผ่ำนรูปแบบช่องทำงวิธีกำรหลำกหลำยเพื่อยอมรับ 
“ประเทศไทย” มำกขึ้น 

 
3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.3 ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 

 4.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 

 4.2 สาธารณชนทั่วไป 

 4.3 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 4.4 สื่อมวลชน 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
6.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ/ตัวชี้วัดโครงกำร 

 6.1 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในการสร้างจิตส านึกของการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน 

 6.2 ทัศนคติในเชิงบวกของทุกภาคส่วนที่มีต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

 6.3 ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 
เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

6.4 ลดปัญหาความขัดแย้งให้น้อยลง ป้องกันการเข้าใจผิด มุ่งสู่การมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขของทุกภาคส่วน 

6.5 ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน มีความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเชิงรุกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน 

6.6 ผลส ารวจความสนใจและการติดตามการด าเนินงานที่ได้ ต้องไม่ต่ ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ 

 
7. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก สู่หน่วยงานภายนอกและ 
ทุกภาคส่วนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

7. 1 สื่อโทรทัศน์(สถานีฟรีทีวีและดิจิทัลทีวี) 

กิจกรรม จ ำนวนครั้ง/ปี 

- เผยแพร่สกู๊ปข่าว/สารคดี 10 

- ผลิตสกู๊ปข่าว/สารคดี 5 

- สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ(เผยแพร่รายการ) 5 
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7. 2 สื่อวิทยุ 

กิจกรรม จ ำนวนครั้ง/ปี 

- จัดท าและเผยแพร่ข่าว 20 

- สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ 10 

7. 3 สื่อกิจกรรม 

กิจกรรม จ ำนวนครั้ง/ปี 

- แถลงข่าวภายในและภายนอกกรม 6 

- จัดกจิกรรรมในนามกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5 

7. 4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

กิจกรรม จ ำนวนครั้ง/ปี 

- ตัดข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ 12 เดือน 365 

- ผลิตและเผยแพร่ Online Content เผยแพร่ผลงาน กรอ. 6 

7. 5 ผลิตและเผยแพร่ในสื่อสมัยใหม่ (New media) 

กิจกรรม จ ำนวนครั้ง/ปี 

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 20 

- ผลิต Advertorail Online หรือ Banner Online 4 

 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
9. งบประมำณ   2,470,000 บาท 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม 

  

 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works



พันธกิจ :
1. บริหารจัดการ การก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย

พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร

วิสัยทัศน์ :
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมความปลอดภัย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายในปี 2564



ภารกจิตามกฎหมาย





1 แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

2 แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลติ บริการ การค้า 
และการลงทุน

3 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล

4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม



การตรวจก ากับและสั่งการ

1. โรงงานและสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการ
ตรวจก ากับรวม 8,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.48
ประกอบด้วย
- ตรวจก ากับดูแลโรงงาน 6,153 ราย
- ตรวจก ากับดูแลวัตถุอันตราย 821 ราย
- ตรวจสอบเครื่องจักรและติดตามเครื่องจักร 1,624 ราย

2. โรงงานที่ได้รับการร้องเรียนจากสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม จ านวน 177 ราย และได้รับการจัดการ      
ตามก าหนดเวลา 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.31

การบริการอนุญาต

ให้บริการอนุญาตโรงงาน วัตถุอันตราย        
(ขึ้นทะเบียนอนุญาต ผลิตมีไว้ในครอบครอง 
น าเข้า ส่งออก ต่ออายุ ต่ออายุใบอนุญาตน าเข้า
และส่งออก) และอนุญาตจดทะเบียนเครื่องจักร 
ขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
จ านวน 54,193 ราย คิดเป็น ร้อยละ 154.84

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



โครงการพัฒนาพืน้ที่อุตสาหกรรมอย่างมีศกัยภาพ
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

อ าเภอวชิรบาล
อ าเภอสากเหล็ก
อ าเภอทับคล้อ

อ าเภอภูเขียว
อ าเภอจัตุรัส

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์

อ าเภอประโคนชัย
อ าเภอสตึก

อ าเภอล าปลายมาศ



โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
เป้าหมาย : 2,000 ราย (กรอ. 1,500 ราย / สปอ. 500 ราย)
ผลการด าเนินงาน 

1. สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2,921 ราย
2. โรงงานมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ จ านวน 

13,053,376.68 บาท ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ จ านวน 36,467,023.59 บาทต่อปี ทรัพยากร         
ที่ประหยัดได้ เช่น ไฟฟ้า 1,202,759.64 kWh/ปี ลดการใช้น  าได้ 37,040.39 ลบ.ม. ต่อปี และ
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 768,654.33 กิโลกรัม Co2eq ต่อปี

3. โรงงานสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 31 โรงงาน ได้น า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน         
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สามารถลด CO2 ได้  20,800 ตัน/ปี ลดต้นทุนการผลิตได้ 
118,189,048 ล้านบาท/ปี



โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

โครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี
ภาคอุตสาหกรรม

มีระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัยและสารเคมี
ผ่านระบบ Application และจัดท า Infographic จ านวน 4 เรื่อง 
และสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เรื่อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาดา้นความปลอดภัย              
สู่อุตสาหกรรม 4.0

โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายได้รับค าปรึกษา
เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0  
มาประยุกต์ใช้ในการใช้งานหม้อน  า และอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
หม้อน  า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม ส าหรับผู้ประกอบการ
จ านวน 800 คน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย
ในสภาวะการท างาน

มีคู่มือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์
และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม จ านวน 3 คู่มือ



โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

โครงการจัดท ามาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บ
วัตถุอันตราย

มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เร่ืองการจ าแนก
ประเภทตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานในภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะในการส ารวจ ตรวจวัด และค้นหา

มาตรการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็นแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถเพิ่มการประหยัดพลังงานในระบบท าความเย็น 2,648.26 toe
ต่อโครงการหรือ 115,023,625.40 บาทต่อโครงการ



โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

เป้าหมาย 2,000 เครื่อง ด าเนินการแล้ว 2,131 เครื่อง จากโรงงาน 107 โรงงาน
มูลค่าการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จ านวน 614,557,344 บาท ผลตอบแทน
การลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จ านวน 226,027,002 บาท/ปี ผลที่ได้จาก   
การปรับปรุงเคร่ืองจักร จ านวน 18,320,737 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2.72 ปี



โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม       
และชุมชนอย่างย่ังยืน (CSR Beginner and CSR-DIW)

โรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-Beginner จ านวน 310 โรงงาน 
จากโรงงานเข้าร่วม 385 โรงงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW จ านวน 43 
โรงงาน จากโรงงานเข้าร่วม 46 โรงงาน และมีฐานข้อมูล CSR-DIW ท่ีเป็น
ปัจจุบัน

โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และ
ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด 
(จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 

นครปฐม และปทุมธานี)
โรงงานในพื นท่ีเป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนา 

ECO ตามตัวชี วัดในระดับที่ 2 และ 3  จ านวน 205 โรงงาน

โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และ
ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด 

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี    
สุราษฎร์ธานี และสงขลา)

โรงงานในพื นท่ีเป้าหมายมีรูปแบบและแนวทางที่สอดคลอ้งกับการ
พัฒนา ECO ตามตัวชี วัดในระดับที่ 2 และ 3 จ านวน 105 โรงงาน

โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินการ               
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้รับการขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ในปี 2569

โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพ่ือเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ 
(1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 5 มิติ 

20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด 15 จังหวัด
ปี 2561 ผ่านระดับที่ 1 จ านวน 14 จังหวัด ผ่าน ระดับที่ 2

จ านวน 1 จังหวัด
ปี 2562 ผ่านระดับ 4 จ านวน 1 จังหวัด ผ่าน ระดับ 2 จ านวน 

14 จังหวัด

โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 15 จังหวัด 

มฐีานข้อมูลผู้ด าเนินกิจกรรมในพื นท่ีเป้าหมาย รวมทั งแผนงาน
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่นเครือข่ายทุกภาคส่วนให้
มคีวามเข้าใจกระบวนการด าเนินงานมากขึ น



โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ 
ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

จากโรงงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 โรงงาน 
ประกอบด้วย รายใหม่ 51 โรงงาน รายเดิม 34 โรงงาน 
ได้รับการตรวจประเมินเพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ส าหรับ
โรงงานรายเดิมและรายใหม่ และผ่านหลักเกณฑ์เพ่ือรับ
รางวัล รวม 86 โรงงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงงาน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ 4 โรงงาน กลุ่มฯ การท่องเที่ยวสุขภาพ 2 โรงงาน 

กลุ่มฯ การแพทย์ 1 โรงงาน กลุ่มฯ แปรรูปอาหาร 21 โรงงาน กลุ่มฯ ดิจิทัล 1 โรงงาน กลุ่มฯยานยนต์ 9 โรงงาน กลุ่มฯ โลจิสติกส์ 2 โรงงาน กลุ่มฯหุ่นยนต์และแขนกล 3 โรงงาน 
กลุ่มฯ อิเล็กทรอนิกส์ 7 โรงงาน สามารถลดการเกิดกากอุตสาหกรรม หรือมีการน ากากไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการฝังกลบ ปลดปล่อยคาร์บอนต่ า

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรม

ปรับปรุงระบบการรับค าขอ (สก.10/สก.12) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั งในส่วนของผู้บ าบัดและก าจัดและเจ้าหน้าที่ 
พัฒนาระบบการพิจารณาให้การรับรอง (สก.11/สก.13) 
พัฒนาระบบติดตามและเผยแพร่ผลการพิจารณาให้การรับรอง  
(สก.11/สก.13) และระบบการส่งรายงานสมดุลมวลสาร (สก.14) 
และปรับปรุงระบบ E-manifest



ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค
1. การพัฒนาระบบการอนุมัติ อนุญาตทุกกระบวนงาน (พ.ร.บ. 

โรงงาน/วัตถุอันตราย/เครื่องจักร) เพื่ออ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้วยระบบดิจิทัล

2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการรับรองและประเมินตนเองก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
ก่อนเร่ิมการประกอบกิจการ  

3. การขับเคล่ือนในระดับจังหวัด การบูรณาการเพื่อขยายผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเท่าทันสถานการณ์ทั งใน
และต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับนโยบายสู่
ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

แนวทางในการแก้ไข
1. พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั งด าเนินการ    

ตามแนวทาง Ease of doing business อาทิเช่น การพัฒนางานรองรับ 
National Single Window (NSW) , online monitoring , GPS

2. ให้ความรู้ ความเข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อนการประกอบ
กิจการ รวมทั งจัดท ามาตรการและมาตรฐานส่งเสริมผู้ประกอบการน าใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. จัดท ามาตรการสนับสนุนการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียว มาตรการสร้างแรงจูงใจ รวมทั งบูรณาการทุกส่วนราชการ   
ท่ีเกี่ยวตั งแต่ระดับพื นที่ (จังหวัด ภูมิภาค) และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
(จัดสรร บุคลากร จัดการความรู้ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล) พัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพบุคลากร รวมทั งพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติงาน



แผน ผล
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ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ก ากบัดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม

ผล 236.0361 126.9617

แผน 234.6827 128.6948

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

98.65 %

100.58 %

หน่วย : ล้านบาท



เรง่รดัการจดัทะเบียนเครือ่งจกัร พฒันาพืน้ที่อตุสาหกรรม ยกระดบัสถานประกอบธุรกิจ บรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม บรหิารจดัการมลพิษ เพ่ิมประสิทธิภาพหมอ้น า้ บรหิารจดัการทรพัยากรน า้ เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

แผน 13.0699 3.4005 64.0193 41.0324 4.6735 7.1112 4.1415 31.2961

ผล 13.0156 3.3948 63.4487 40.8928 4.6714 7.0758 4.1377 31.049
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แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

99.83 %

99.11 %
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99.95 %
99.50 %

99.91 %

99.21 %

หน่วย : ล้านบาท

99.58 %



แผน ผล
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0 50 100 150 200 250 300

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ก ากบัดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม

ผล 239.6304 117.3765

แผน 239.9831 124.2986

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

94.43 %

99.85 %

หน่วย : ล้านบาท



99.85 %

ยกระดบัสถานประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม พฒันาพืน้ที่อตุสาหกรรม เรง่รดัการจดัทะเบียนเคื่องจกัร พฒันาระบบการอนญุาตและก ากบัดแูล เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ บรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม

แผน 114.1581 3.202 12.6274 26.7456 37.5296 28.3605

ผล 96.5522 3.2014 12.6167 25.1905 36.6344 26.0493
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แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

99.98 %

99.92 %

94.19 %

97.61 %

91.85 %

หน่วย : ล้านบาท

84.58 %



งบบุคลากร
41%

งบด าเนินงาน
17%

งบลงทุน
15%

เงินอุดหนุน
1%

รายจ่ายอื่น
26%

วงเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2562 (วงเงิน 586.9049 ล้านบาท) 

238.1921 ลบ.

96.9947 ลบ.
89.8357 ลบ.

8.9580 ลบ.

152.9244 ลบ.

งบบุคลากร
43%

งบด าเนินงาน
17%

งบลงทุน
15%

เงินอุดหนุน
2%

รายจ่ายอื่น
23%

กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 (วงเงิน 567.2066 ล้านบาท)  

243.9328 ลบ.
2.41 %

98.4922 ลบ.
1.54 %

83.1874 ลบ.
7.40 %

132.5803 ลบ.
13.30 %

9.0139 ลบ.
0.62 %



แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
โครงการ : โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ      

ไมน่้อยกว่า 80 ราย 
2. เครื่องจักรที่จดทะเบียนได้รับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 2,000 เครื่อง
3. มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 80



แผนงานบูรณาการ : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
เป้าหมาย :

ได้รับการจัดการ
1.65 ล้านตัน/ปี

ปริมาณกากเข้าสู่ระบบ  
25 ล้านตัน/ปี

อัตราการใช้ประโยชน์
กากอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10



แผนงานยุทธศาสตร ์: เพื่อสนับสนุนด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

เป้าหมาย = 2,000 ราย
เป้าหมาย = หยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 

2 KTOE

Smart Energy
Efficiency

เป้าหมาย = จัดท าแผนการใช้ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม 3 จังหวัด



แผนงานยุทธศาสตร ์: เพื่อสนับสนุนด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย = 15 จังหวัด 18 พื นที่ เป้าหมาย = 1. ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 ฐานข้อมูล
2. สถานประกอบการและโรงงานน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works
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