พจนานุกรมกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มี การทบทวนและปรับ ปรุง
พจนานุกรมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิต/กิจกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับ
ภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมโรงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยกาหนดผลผลิตและ
กิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น เช่น ผลผลิต/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และ
จดทะเบียนเครื่องจักร และที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ผลผลิต

: กากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น
2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : การกากับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. ตรวจกากับดูแลโรงงาน
2. ตรวจสอบกากับดูแลวัตถุอันตราย
3. ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร
4. ศึกษา ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
: กากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย 8,000 ราย
: ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 400 ราย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
: ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ร้อยละ 98
กิจกรรมที่ 2

: การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร
ประกอบด้วย
1. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
2. พิจารณาประกาศสนับสนุนการจัดตั้งเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม
3. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
4. การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
5. ขึ้นทะเบียนและต่ออายุบุคลากรหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และวัตถุอันตราย และผู้ตรวจสอบเอกชน
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
: จานวนผู้รับบริการ 35,000 ราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒ นาระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึง
กาหนดกิจกรรมและรหัสกิจกรรมไว้เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานและเป็นข้อมูลสาหรับนามาคานวณ
ต้นทุนของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมให้สอดคล้องตามผลผลิต/กิจกรรม ที่ถูกกาหนดไว้ในระบบ
งบประมาณ
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ความหมายของรหัสกิจกรรม
รหัสกิจกรรม ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก ( หลักที่ 1 2 3 และหลักที่ 4) โดยแต่ละหลัก
มีความหมายดังนี้
 ตัวเลขหลักที่ 1

หมายถึง ผลผลิต

ตัวเลขหมายเลข 1

ใช้แทน

ผลผลิต

ตัวเลขหมายเลข 2

ใช้แทน

กิจกรรมสนับสนุน

 ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง ลาดับกิจกรรมของผลผลิตหรือกิจกรรมสนับสนุน
 ตัวเลขหลักที่ 4

หมายถึง กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลผลิต/ผลงานระดับต่าง ๆ

ลงท้ายด้วยเลข 1

เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตระดับกรม

ลงท้ายด้วยเลข 2

เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม

ลงท้ายด้วยเลข 3

เป็นกิจกรรมสนับสนุนผลผลิต

ลงท้ายด้วยเลข 4

เป็นกิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน

ตัวอย่าง
รหัสกิจกรรม 1 01 1 ตรวจกากับดูแลโรงงาน หมายถึง กิจกรรมของผลผลิต
ตัวเลขหลักที่ 1 (1) หมายถึง กิจกรรมของผลผลิต ตัวเลขหลักที่ 2 (0) และ 3 (1) หมายถึง กิจกรรม
ลาดับที่ 1 และตัวเลขหลักที่ 4 (1) หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตระดับกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1-2, กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และกองส่งเสริมเทคโนโลยี
การผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
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สรุปกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กร.1-2

กกอ.

กวอ.

กทพ.

กมร.

กวภ.

กปภ.

กทส.

กอน.

1 01 1
1 14 2
1 15 2
1 16 2
1 18 1
1 23 2
1 27 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 01 1
1 02 1
1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 08 2
1 12 2
1 14 2
1 15 2
1 16 2
1 17 2
1 18 1
1 20 1
1 23 2
1 24 2
1 25 2
1 27 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3
2 07 4

1 02 1
1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 08 2
1 09 2
1 10 2
1 12 2
1 14 2
1 15 2
1 16 2
1 20 1
1 22 1
1 24 2
1 25 2
1 28 2
1 29 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 01 1
1 04 1
1 05 2
1 10 2
1 15 2
1 16 2
1 18 1
1 19 1
1 23 2
1 25 2
1 27 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 10 2
1 12 2
1 22 1
1 14 2
1 23 2
1 25 2
1 27 2
1 29 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 05 2
1 06 2
1 11 2
1 12 2
1 13 2
1 14 2
1 15 2
1 22 1
1 23 2
1 25 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 08 2
1 10 2
1 12 2
1 14 2
1 22 1
1 23 2
1 25 2
1 29 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3
2 07 4

1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 08 2
1 10 2
1 12 2
1 14 2
1 22 1
1 23 2
1 27 2
1 29 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3
2 07 4

1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 08 2
1 12 2
1 14 2
1 17 2
1 22 1
1 23 2
1 25 2
1 27 2
1 28 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3
2 07 4
2 27 4

สจก.

สล.

ศส.

กม.

กย.

ตสน.

ศบพ.

ผู้บริหาร

ผชช.

1 03 1
1 04 1
1 05 2
1 06 2
1 07 2
1 12 2
1 15 2
1 21 1
1 23 2
1 25 2
1 26 2
1 28 2
1 29 2
2 01 3
2 02 3
2 03 3
2 04 3

1 17 2
1 29 2
2 01 4
2 02 4
2 03 4
2 04 4
2 05 4
2 06 4
2 07 4
2 08 4
2 09 4
2 10 4
2 11 4
2 12 4
2 13 4
2 25 4
2 26 4
2 27 4

1 05 2
1 28 2
1 29 2
1 30 2
2 01 4
2 02 4
2 03 3
2 04 4
2 07 4
2 14 4

1 05 2
1 06 2
1 08 2
1 10 2
1 15 2
1 16 2
1 17 2
1 23 2
1 24 2
1 25 2
1 28 2
2 01 4
2 02 4
2 03 3
2 04 4
2 07 4
2 15 4
2 16 4
2 17 4

2 01 4
2 02 4
2 03 4
2 04 4
2 08 4
2 18 4
2 19 4
2 20 4

2 01 4
2 02 4
2 03 4
2 04 4
2 21 4

1 05 2
2 01 4
2 02 4
2 03 4
2 04 4
2 22 4
2 23 4
2 24 4

2 02 4
2 03 4

2 02 4
2 03 4
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ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รหัส
กิจกรรม

ผลผลิต / กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงาน

ผลผลิต กากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก : ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 : การกากับดูแลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
1 01 1 ตรวจกากับดูแลโรงงาน
ราย
กร.1-2/กกอ./กทพ.
1 02 1 ตรวจสอบกากับดูแลวัตถุอันตราย
ราย
กกอ./กวอ./กร.1-2
1 03 1 ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักรและการ
ราย
สจก.
ให้คาแนะนาก่อนการยื่นคาขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
1 04 1 ศึกษา ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ราย(โรงงาน/ กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กทพ./
สถาน
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้กบั สถานประกอบธุรกิจ
กมร./สจก./กอน.
ประกอบการ)
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1 05 2 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกากับ
ราย / คน
กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กทพ./
ดูแลโรงงานของ กรอ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กมร./กวภ./สจก./กอน./กม./ศส.
พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ศบพ.แผนฝึกอบรมเฉพาะผู้ประกอบการ
(กรอ.ดาเนินการเอง)
1 06 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อกาหนดนโยบาย
เรื่อง / ครั้ง กกอ./กวอ./กปภ./กทส./กม./กมร./
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุ
รายการ/กลุ่ม
กอน./กวภ./สจก./กทพ.
อุ
ต
สาหกรรม
อันตราย และเครื่องจักร มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กกอ./กวอ./กปภ./กทส./
1 07 2 ตรวจรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
ราย
/สจก./กอน.
และเครื่องจักร
กกอ./กวอ./ กปภ./กทส./กม./
1 08 2 พิจารณาดาเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา กฎ ระเบียบ
ครั้ง / เรื่อง
กอน.
ข้อตกลง ความร่วมมือและมาตรฐานระหว่างประเทศ
1 09 2 งานเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ครั้ง
กวอ.
1 10 2 ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรื่อง/
กวอ./กม./กปภ./กทพ./กทส./
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
กมร.
1 11 2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
รายการ
กวภ.
1 12 2 ตรวจติดตามผลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บุคลากร หรือ
ราย
กปภ./กทส./กวภ./กวอ./สจก./
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
กอน./กกอ./กมร.
1 13 2 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล
ราย
กวภ.
(Online Monitoring System)
เครื่อง
1 14 2 ตรวจโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อุบัติเหตุ
ราย(โรงงาน)/
กกอ./กวภ./กวอ./กปภ./กทส.
ครั
ง
้
และการตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวัง
กมร./กร.1-2/กอน.
1 15 2 ดาเนินคดีสถานประกอบการ/โรงงานที่กระทาผิด
ราย
กกอ./กวภ./กม./กวอ./
กร.1-2/กทพ./สจก.
4

รหัส
กิจกรรม

ผลผลิต / กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงาน

ราย
ราย

กร.1-2/กม./กวอ./กทพ./กกอ.
สล./กม./กกอ./กอน.

ราย
ราย

กร.1-2/กกอ./กทพ.
กทพ.

ราย
ราย
ราย

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

ราย

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

ราย
เรื่อง

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

ราย

สจก.

เรื่อง/ราย
(โรงงาน)
ครั้ง

กทพ./กกอ./กอน./กทส./กร.1-2/
กมร.

กิจกรรมที่ 1 : การกากับดูแลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (ต่อ)
1 16 2 เปรียบเทียบคดีสถานประกอบการ/โรงงาน
1 17 2 การให้คาแนะนาโรงงานเพื่อระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง

กิจกรรมที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร
1 18 1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
1 19 1 การดาเนินการเกี่ยวกับพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
จัดตั้ง การพัฒนาเขตประกอบ การ/ชุมชนอุตสาหกรรม
1 20 1 พิจารณาการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
1 21 1 พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
1 22 1 ขึ้นทะเบียน และต่ออายุบุคลากร หรือหน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และผู้ตรวจสอบ
เอกชน
1 23 2 การดาเนินการและตอบข้อหารือสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.โรงงาน
พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาที่
ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window)
1 24 2 การดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
1 25 2 ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการอนุญาต / ขึ้น
ทะเบียน/ตาม พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตราย และทะเบียน
เครื่องจักร (รวมดาเนินการเกี่ยวกับคู่มือประชาชน)
1 26 2 ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับจดทะเบียนเครื่องจักรที่ส่งมาจาก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือจากหน่วยงานอื่น
1 27 2 ดาเนินการจัดทาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1 28 2 การให้บริการและตอบข้อหารือข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

ระบบ

ศส./กอน./สจก./กวอ./กม.
ศส./กปภ./สจก./สล./กทส./
กวอ./กมร.

เครื่อง/ระบบ

ศส.

2 01 3 งานธุรการ

เรื่อง

2 02 3 งานบริหารทั่วไป

ครั้ง

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

2 03 3 การเป็นวิทยากร

ครั้ง

2 04 3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประสานและขอความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอก

ราย

1 29 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเครือข่ายและให้บริการ
ประชาชน
1 30 2 จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสนับสนุนผลผลิต

กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./กวอ./
กร.1-2/กมร./กทพ./กทส./กม./ศส.
กปภ./สจก./กกอ./กวภ./กอน./
กวอ./กร.1-2/กมร./กทพ./กทส.
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รหัส
กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงาน

2 01 4 งานธุรการ
2 02 4 งานบริหารทั่วไป

เรื่อง
ครั้ง

2 03 4 การเป็นวิทยากร

ครั้ง

สล./กม./ศส/กย./ตสน./ศบพ.
ผู้บริหาร/ผชช./สล./กม./ศส/กย./
ตสน./ศบพ.
ผู้บริหาร/ผชช./สล./กย./ตสน./
ศบพ.
สล./กม./ศส/กย./ตสน./ศบพ.
สล.
สล.
สล./ศส./กปภ./กม./กกอ./กทส. /
กอน.
สล./กย.
สล.
สล.
สล.

ผลผลิต / กิจกรรม

กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน

2 04 4
2 05 4
2 06 4
2 07 4

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
งานช่วยอานวยการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การให้บริการข้อมูล

ราย /ครั้ง
ครั้ง / เรื่อง
ครั้ง
ราย/ครั้ง/
เรื่อง

2 08 4
2 09 4
2 10 4
2 11 4

จัดทาและบริหารงบประมาณ
บริหารพัสดุ
ดูแลอาคารและทรัพย์สิน
รับเงินรายได้แผ่นดินเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
จัดทาบัญชี
บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
แก้ต่างคดีกรณีกรมฯ ถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ปกครอง
ดาเนินคดีกรณีกรมฯ ฟ้องคดีแพ่ง และคดีอาญา
การดาเนินการด้านนโยบายและแผน
การพัฒนาระบบบริหาร
การติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
งานวินัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานกระบวนการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window)
ประสานและอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window)
ประสานการทางานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านมวลชน และการบริหารข้อขัดแย้ง

หน่วยงาน

2 12 4
2 13 4
2 14 4
2 15 4
2 16 4
2 17 4
2 18 4
2 19 4
2 20 4
2 21 4
2 22 4
2 23 4
2 24 4
2 25 4
2 26 4
2 27 4

เรื่อง
หน่วยงาน

ราย

ระบบ
ครั้ง
ฉบับ
ราย

สล.
สล.
ศส.
กม.
กม.

ราย
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ราย
เรื่อง
ราย/เรื่อง
เรื่อง/ราย

กม.
กย.
กย.
กย.
ตสน.
ศบพ.
ศบพ.
ศบพ.
สล.

เรื่อง/ครั้ง

สล.

เรื่อง/ครั้ง

สล./กอน.

หน่วยงาน
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รายละเอียดพจนานุกรมกิจกรรม ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รหัส
กิจกรรม
1 01 1

กิจกรรม
ตรวจกากับดูแลโรงงาน

กร.1 – 2 กกอ. กทพ.

หน่วย
นับ

ลักษณะกิจกรรม

ราย

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานที่ได้ประกอบ
กิจการไปแล้ว ทั้งการตรวจในกรณีเกิดการร้องเรียนโรงงาน
โรงงานเกิดอุบัตเิ หตุ อุบัติภยั หรือตรวจเพื่อการกากับดูแล
อาทิ ตรวจโรงงานที่ครบกาหนดต่ออายุ ตรวจติดตามผล
โรงงานที่แจ้งประกอบกิจการหรือติดตามผลโรงงานที่สั่งการ
รวมทั้งติดตามค่าธรรมเนียมรายปี หรือการตรวจสอบกากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และการสารวจข้อมูลต่าง ๆ ของ
โรงงาน ในบางครั้งจะเป็นการตรวจตามโครงการต่าง ๆ ที่
กาหนดขึ้น รวมทั้งหน่วยงานกาหนดขึ้นเอง กรมกาหนด หรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กาหนด เป็นต้น
โดยมีลักษณะการดาเนินการดังนี้
1. รับคาร้องจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วางแผนเตรียมการ ขอเรื่องเดิม ศึกษาเรื่อง เตรียมแบบ
รายงานการตรวจ อุปกรณ์ เบิกรถ
3. ตรวจโรงงานตามแผน / กรณีการร้องเรียน
4. ตรวจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน/
เก็บตัวอย่างมลพิษ
5. จัดทารายงานการตรวจ/บันทึกคาให้การผู้กล่าวหา
6. ร่างและหรือสั่งพิมพ์หนังสือต่างๆ
7. บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้อานวยการส่วน
วิศวกร และเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน
8. ส่งเรื่องดาเนินคดี เปรียบเทียบคดีคาสั่งตามมาตรา 37 หรือ
มาตรา 39 และปิดคาสั่งตามมาตรา 40
(โรงงานเดียวกัน ตรวจซ้าหลายครัง้ ในรอบปี นับเป็น 1 ราย)
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รหัส
กิจกรรม
1 02 1

กิจกรรม
ตรวจสอบกากับดูแล
วัตถุอันตราย
(กกอ. กวอ.)

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. ตรวจติดตามผลการดาเนินการ
2. ตรวจกากับดูแลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
(สารทาลายชั้นบรรยากาศโอโซน/อาวุธเคมี/สารตั้งต้น
ยาเสพติด/ของเสีย/บาเซล)
3. ตรวจกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ยั
4. ตรวจการร้องเรียน และตามการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่น
5. ตรวจ / ทารายงาน / ประสานงานการดาเนินคดี
และการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
6. ตรวจกากับดูแลตามโครงการ
7. ตรวจกากับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และแท็งก์ยึดติด
ถาวร
การตรวจมีลกั ษณะดังนี้ :
1. ตรวจสอบสถานประกอบการทีม่ ีการเก็บ ผลิต ใช้วัตถุ
อันตรายและสารระเหย
2. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั ิตามแผนปรับปรุงแก้ไข
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
3. ตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ และองค์กร
รับผิดชอบในต่างประเทศ
4. ตรวจสอบสถานประกอบการทีม่ ีการสร้าง การผลิต การ
ตรวจสอบทดสอบ ภาชนะบรรจุวตั ถุอันตราย
5. ตรวจรายงานผลการทดสอบแท็งก์ยึดติดถาวร
6. การใช้แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลสถานที่
เก็บรักษาวัตถุอันตรายและการปฏิบัติคามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การตรวจสถานประกอบการ 1 ครั้ง นับเป็น 1 ราย)

1 03 1

ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจ
ติดตามผลเครื่องจักร และการ
ให้คาแนะนาก่อนการยื่นคาขอ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
สจก.

ราย

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. วางแผน
2. ตรวจติดตามผลเครื่องจักรที่จดทะเบียนไว้เดิม (สจก.)
3. การตรวจสอบเครื่องจักรและการให้คาแนะนาแก่เจ้าของ
เครื่องจักรก่อนการยืนคาขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เพื่อการ
จัดเตรียมคาขอและเอกสารหลักฐาน และวิธีการจัดทา
รายละเอียดเครื่องจักร
4. จัดทารายงานผลการตรวจติดตามผลเครื่องจักร (สจก.) /
เพิกถอนหนังสือสาคัญฯ
5. กรณีพบการกระทาความผิด ส่งเรื่องดาเนินคดี และ
ไปให้ปากคาพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ ผลงานนับตามจานวนคาขอ หรือตามจานวนเอกสาร
สิทธิ์ เช่น 1 สถานประกอบการ มีการจดทะเบียน 3 ครั้ง
มีการออกเอกสารสิทธิ์ 3 ครั้ง จะนับผลงานการตรวจเป็น
3 ราย (สจก.)
8

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 04 1

ศึกษา ส่งเสริม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ให้กับสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กทพ.
กมร. สจก. กอน.

หน่วย
นับ
ราย/

ลักษณะกิจกรรม

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
(โรงงาน) 1. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงาน
สถาน ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบ ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน วัตถุอันตรายและ
การ เทคโนโลยี การบารุงรักษาสภาพเครื่องจักร เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
การกากับและบาบัดมลพิษโรงงาน การจัดการน้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
2. การดาเนินงานจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์แนวทางการ
พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
3. การส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย ในระดับ
สากล
4. การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และหรือพื้นที่
อุตสาหกรรมใหม่
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green
Industry) และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในรูป CO2 (เทียบเท่า)
ในการจัดทาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ดังกล่าวจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ทชี่ ัดเจน กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ และมีการติดตามผลตาม
ตัวชี้วัดด้วย เป็นการดาเนินการเองหรือจ้างดาเนินการก็ได้
(นับผลงานจาก จานวนโรงงานที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และมีการนาไปปฏิบัติใช้จริง)
7. ให้คาปรึกษา แนะนา และเพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและแหล่ง
ผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม ถ่ายทอด เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 05 2

ฝึกอบรมผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกากับ
ดูแลโรงงานของ กรอ. และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(กรอ.ดาเนินการเอง)

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย/คน การดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเกีย่ วกับกระบวนการ
ฝึกอบรมโดยเจ้าของเรื่อง / โครงการเตรียมการให้การ
ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
กากับดูแลโรงงานของ กรอ. และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ตั้งแต่การขออนุมัตโิ ครงการ จัดหาสถานที่ รวมถึงการ
บริหารจัดการในกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด จนกระทั่ง
การประเมินผลการฝึกอบรม

กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กทพ.
กมร. กวภ. สจก. กอน. กม. ศส.
ศบพ. แผนฝึกอบรมเฉพาะ
ผู้ประกอบการ
1 06 2

ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อ
เรื่อง
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
ครั้ง
มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ความ
รายการ
ปลอดภัย วัตถุอันตราย และ
กลุ่ม
เครื่องจักร มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อุตสาหเชิงพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
กรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กม.
กมร. กอน. กวภ. สจก. กทพ.

(นับผลงานจากจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในลักษณะโครงการ
หรืองานที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งผลงานจะเป็น
การพัฒนางานในการกากับดูแลโรงงาน วัตถุอันตราย และ
เครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นงานที่จ้างที่ปรึกษาดาเนินการ หรือ
งานที่ดาเนินการด้วยตนเอง และกิจกรรมตามระบบ
บริหารงานต่างๆ (รวมถึงการจัดประชุมเพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมศึกษา ปรับปรุง และพัฒนางานฯ)
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และคูม่ ือมาตรฐานการตรวจสอบ
โรงงานหรือสถานประกอบการวัตถุอันตราย, มาตรฐานวิธี
วิเคราะห์สารมลพิษ
2. การพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานสากล การรับรองเครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้าน
มลพิษ อุตสาหกรรมตามมาตรฐานประเทศและสากล
3. การตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ การประเมินสภาวะ
มลพิษจากภาคอุตสาหกรรมตามประเภท
4. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และเครื่องจักร (สจก.) รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารตลอดจนเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงร่าง
กฎหมาย
5. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดเตรียมเอกสารตลอดจน
เตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย และรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมายหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
(กทส.)
6. การปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน
หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีการใช้พลังงานทดแทน
หรือมีการใช้นวัตกรรม (สจก.)
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 07 2

ตรวจรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
และเครื่องจักร
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. สจก.
กอน.

หน่วย
นับ
ราย

ลักษณะกิจกรรม
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยของโรงงานที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการตรวจสอบและส่งผลการตรวจให้ทาง
ราชการ ได้แก่
1. รายงานการทดสอบถังความดัน และหม้อต้มฯ
2. รายงานความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
3. รายงานความปลอดภัยการใช้สารกัมมันตรังสี
4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน
5. รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน
6. รายงานการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
EIA (Environmental Impact Assessment Report)
EHIA (Environmental Health Impact Assessment)
7. รายงานเกีย่ วกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
(สก.3/สก.4/สก.5/สก.6/สก.7/สก.8/สก.9)
8. รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA), รายงาน
ประเมินความเสี่ยง, รว.1-3
9. รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร
10. รายงานความปลอดภัยบุคลากรเฉพาะ (บฉ.4)
11. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW,
CSR-DIW Continuous)
การดาเนินการคือ รับเรื่อง บันทึก พิจารณารายงาน
พร้อมสรุปผล
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 08 2

พิจารณาดาเนินการตาม
พันธกรณีอนุสญ
ั ญา กฎระเบียบ
ข้อตกลง ความร่วมมือ และ
มาตรฐานระหว่างประเทศ
กกอ. กวอ. กปภ. กทส. กม.
กอน.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง / เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
ครั้ง 1. เข้าร่วมประชุมดาเนินการตามพันธกรณีอนุสญ
ั ญา
กฎระเบียบ ข้อตกลง ความร่วมมือ และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
2. ศึกษาข้อดี ข้อเสีย การเข้าร่วมเป็นภาคี/การให้สัตยาบัน
อนุสัญญา พิธสี ารต่าง ๆ
3. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางานเพื่อ
ติดตามและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพันธกรณี กฎระเบียบ
ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ
4. ร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาระหว่างประเทศ
5. จัดประชุม อบรม สัมมนาระหว่างประเทศ/ในประเทศ
(หมายรวมถึงจัดในประเทศแก่ส่วนราชการ/ผู้เกี่ยวข้อง
หรือจัดในประเทศ แต่มผี ู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม)
6. ประสานงานหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ/รัฐบาลประเทศต่าง ๆ
7. จัดทาข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง/
ท่าทีของหน่วยงานในการเสนอคณะรัฐมนตรี/ที่ประชุม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ
8. การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาและพิธีสาร,
จัดทาคาประกาศ/รายงานตามอนุสัญญา/หลักเกณฑ์/ข้อ
กาหนด,จัดทาข้อตกลง,เตรียมรับการตรวจตามอนุสัญญา,
ชาระค่าสมาชิกและการให้ความช่วยเหลือผ่านองค์การฯ,
การเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการ
9. การดาเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ความช่วยเหลือจาก
กองทุนระหว่างประเทศ
และเป็นการดาเนินการในลักษณะโครงการหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ เพื่อรองรับการดาเนินการด้านกฎ ระเบียบ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น
- การจัดทา ปท.01
- การให้ปากคาในฐานะพยานหรือผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดาเนินคดีสถานประกอบการที่
กระทาความผิด
- จัดเตรียมพยานหลักฐาน/ข้อมูล และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 09 2

งานเลขานุการคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย
กวอ.

1 10 2

ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
เรื่อง 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย/
คณะอนุกรรมการ ในการกาหนดนโยบาย กฎระเบียบสาหรับ
ควบคุม กากับ ดูแลวัตถุอันตราย หรือในการพิจารณาให้
คาแนะนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
2. ยกร่างกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือกฎระเบียบ
อื่นๆ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามลาดับ
3. จัดเตรียมการประชุม จัดประชุม และจัดทารายงานการ
ประชุม รวมทั้งติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติที่
ประชุม
4. ดาเนินการตามมติที่ประชุม ตัวอย่างเช่น การปรับปรุง
แก้ไขร่างประกาศกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือ
กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
รวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
เรื่อง

เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในลักษณะโครงการหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งผลงานจะเป็นการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย พลังงาน
1. ศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพือ่ จะนาไปถ่ายทอด
เช่น จัดทาคู่มือ เอกสารเผยแพร่ บทความ เป็นต้น
2. รวบรวมวิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บริหารและผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
3. รวบรวมผลการดาเนินงาน เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
และจัดทารายงานประจาปีต่อสาธารณะ

ราย
การ

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. รับตัวอย่างมลพิษหรือเก็บตัวอย่างมลพิษ เช่น เก็บ
ตัวอย่างอากาศเสีย เก็บตัวอย่างน้าในลาน้า เก็บตัวอย่างดิน
และกากของเสีย
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ทดสอบ
3. ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
4. จัดทารายงานผลวิเคราะห์ และแจ้งผลการวิเคราะห์

กวอ. กม. กปภ. กทพ. กทส.
กมร.

1 11 2

ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย
ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
กวภ.
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รหัส
กิจกรรม

1 12 2

1 13 2

กิจกรรม

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ตรวจติดตามผลห้องปฏิบัติการ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
วิเคราะห์ บุคลากร หรือ
1. การตรวจติดตามผลห้องปฏิบัตกิ ารฯ ที่ขึ้นทะเบียน
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
รวมทั้งให้คาปรึกษาอย่างเป็นทางการ, ตรวจติดตามหน่วยจัด
อบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งติดตามประเมินผลบุคลากรเฉพาะด้านความ
กปภ. กทส. กวภ. กวอ. สจก.
รับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน
กอน. กกอ. กมร.
2. การตรวจติดตามผล บุคลากร หรือหน่วยงาน หรือ third
party ที่ขึ้นทะเบียน
3. การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคล
ที่ 3 ด้านวัตถุอันตราย
การดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ตรวจวัดมลพิษระยะไกล
(Online Monitoring
System)
กวภ.

1 14 2

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

ราย / เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
เครื่อง 1. การพิจารณาประเภทของเครื่องวัดมลพิษ COD / BOD
ที่โรงงานต้องติดตั้ง
2. การทดสอบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องตรวจวัดของ
โรงงานกับระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลของ กรอ.
3. การตรวจสอบข้อมูลของโรงงานที่เชื่อมต่อสัญญาณกับ กรอ.
4. การพิจารณาประเภทของเครื่องวัดมลพิษ COD/BOD
Online และระบบ CEMS ที่โรงงานต้องติดตั้ง
5. การทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องตรวจวัด
ของโรงงานกับระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลของ กรอ.
6. การตรวจสอบสถานะข้อมูลของโรงงานที่เชื่อมต่อ
สัญญาณกับ กรอ.
ราย/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
ครั้ง 1. การตรวจสอบโดย กปภ. กทส กวภ. กวอ. เพื่อสนับสนุน
การกากับดูแลโรงงานของ กร.1-2, และ กกอ. เช่น การ
ตรวจโรงงานที่มีการร้องเรียน โรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ
การเฝ้าระวังการระบายมลพิษและงานป้องกันเหตุร้องเรียน
เป็นต้น
2. การตรวจสอบหม้อน้าให้หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ
และตรวจประเมินแรงม้าเครื่องจักรร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. การตรวจเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น
4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และ
การตรวจต่ออายุรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การตรวจโดย กกอ. เพื่อสนับสนุนการกากับดูแลโรงงาน
ของ กร.1-2 ด้านการจัดการของเสีย
6. การตรวจหม้อน้าโดย กปภ. เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการตรวจทดสอบ
ภายในหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7. การตรวจโรงงานตามภารกิจอืน่ ที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรณีพิเศษหรือเรื่องเร่งด่วน

14

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 15 2

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

1 16 2

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

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเรื่องที่ส่งมา
ดาเนินคดี
2. การจัดทาหนังสือร้องทุกข์ดาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน
3. การจัดเตรียมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ
4. การจัดทาหนังสือเตือนเร่งรัดคดีเป็นระยะ
5. การจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล
และสรุปเสนอเมื่อคดีสิ้นสุด
ราย

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเรื่องที่ส่ง
เปรียบเทียบคดี
2. การจัดทาหนังสือแจ้งสิทธิการเปรียบเทียบคดี
3. การจัดทาบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา(ปปว.02)(ปท.02)
4. การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
5. การจัดทาหนังสือแจ้งผลการเปรียบเทียบคดีให้ผตู้ ้องหา
ทราบ
6. การเสนอยุตเิ รื่องหรือดาเนินคดีเมื่อไม่ชาระค่าปรับ
แล้วแต่กรณี

15

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 17 2

การให้คาแนะนาโรงงานเพื่อ
ระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง
สล. กม. กกอ. กอน.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
ครั้ง 1. การตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล เพื่อให้คาแนะนาการ
ประกอบกิจการโรงงาน การระงับข้อพิพาทโดยเน้นการ
ทางานด้านมวลชน การประสานข้อมูลระหว่างโรงงาน
ภาครัฐ และชุมชน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาข้อ
ยุติร่วมแก้ไขปัญหา และบูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ กรณีฉุกเฉิน มีผลกระทบกับประชาชน หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ซึ่งดาเนินการเอง
2. การศึกษา วิเคราะห์ บริหารและจัดการความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือผู้มสี ่วนได้
เสีย และเข้าตรวจสอบเหตุฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นที่
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างรุนแรง
ต่อชุมชน
3. การร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บรรเทาเหตุเดือดร้อนราคาญที่ยังหาข้อยุติเรื่องร้องเรียนไม่ได้
และการปฏิบัติงานด้านมวลชนเพือ่ ลดความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม
4. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานในการ
แก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมให้คาแนะนา
และสั่งการโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ ร้างผลกระทบให้มีการ
ดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ
กฎหมายโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
5. ประสานดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งกับเครือข่ายคณะทางาน
ไตรภาคีที่ได้จัดตั้งขึ้นไว้
6. ร่วมดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการไตรภาคีของ
โรงงานที่ประกอบกิจการ ตามเงื่อนไขการอนุญาตโรงงานที่
ต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(EIA/EHIA) ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบการ
สื่อสารความเสี่ยง(Risk Communication) การเจรจาไกล่
เกลี่ย หรือการจัดการความขัดแย้ง
7. ดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้านบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง รวมถึงจัดทารายงานประจาปีเสนอผูบ้ ริหาร
8. พัฒนา และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพื้นที่
เป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning center)
9. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบ
จากการประกอบการอุตสาหกรรมของภาคประชาชน และ
จัดทาหลักสูตร จัดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
16

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 17 2
(ต่อ)

การให้คาแนะนาโรงงานเพื่อ
ระงับข้อพิพาท และบริหาร
จัดการข้อขัดแย้ง

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย 10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายคณะทางาน
ครั้ง ไตรภาคี เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายให้มีความเข็มแข็งร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องประสานดาเนินงานอย่างต่อเนื่องกับ
เครือข่ายคณะทางานไตรภาคีที่ได้จัดตั้งขึ้นไว้แล้ว
11. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับด้าน
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ฯลฯ
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ได้แก่ ยกร่าง TOR, ยกร่าง TOR, ติดตามการดาเนินงาน
โครงการ รวมทั้งลงพื้นที่ให้คาปรึกษา, ตรวจรับงานที่ปรึกษา
สรุปการดาเนินงานของโครงการในปีปัจจุบัน, จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหาร
12. จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาคัญใน
พื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างบูรณาการ
13. ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับปัญหาสาคัญใน
พื้นที่เพื่อเข้าไปยกระดับโรงงานตามแผนการที่วางไว้ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ เช่น บางปู
โมเดล พื้นที่หน้าพระลาน สหพัฒน์โมเดล
14. โต้ตอบหนังสือ/ข้อซักถามจากหน่วยงานภายนอก
15. ประสานและดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย/คณะทางาน
ไตรภาคีรวมทั้งติดตามประเมินผลด้านบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง และการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน)
16. ส่งเสริม สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีและพัฒนา
เครือข่าย/คณะทางานไตรภาคี
17. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ด้วยการให้คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
18. บูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยแนวทางประชารัฐเพื่อทวนสอบและยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม
(นับผลงานจากจานวน “ราย” โรงงานที่ได้ตรวจสอบ และ
"ครั้ง" เช่น การเข้าร่วมประชุม หรือลงพื้นที่เพื่อระงับข้อ
พิพาท/การร้องเรียนที่มีผลกระทบในวงกว้าง)
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 18 1

พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับ
โรงงาน
กร.1-2 กกอ. กทพ.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การพิจารณาดาเนินการเรื่องราวการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และขออนุญาตขยายโรงงาน ทั้งโรงงานใน
กรุงเทพมหานคร และโรงงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอานาจ
อนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมเริม่ ตั้งแต่การรับเรื่องจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จนขั้นสุดท้ายเมื่อเสนอเรื่องออกจากส่วน ทั้งนี้ไม่นับการ
ดาเนินการระหว่างนั้นซึ่งดาเนินการโดยเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
บริหารงานทั่วไป (เช่น การพิมพ์เอกสาร ฯลฯ) หรือส่ง
หน่วยงานอื่นดาเนินการ เช่น สล. กม. กทส. กปภ. กวอ.
หรือหน่วยงานอื่น ๆ
(1 คาขอ นับเป็น 1 ราย)
2. การอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงาน
(1 คาขอ นับเป็น 1 ราย)

1 19 1

การดาเนินการเกี่ยวกับพื้นที่
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
จัดตั้ง การพัฒนาเขตประกอบ
การ/ชุมชนอุตสาหกรรม

ราย

กทพ.

1 20 1

พิจารณาการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
กวอ. กกอ.

ราย

เป็นการดาเนินการโดย
1. ประกาศเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม
3. ศึกษาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม
4. เสนอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ ต่อ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. จัดทาในการวางและจัดทาผังเมืองต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
6. ชี้แจงรายละเอียดความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
ผังเมืองต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
2. การอนุญาต ผลิต นาเข้า/ส่งออก มีไว้ในครอบครอง
(รวมถึงการอนุญาตนาเข้าเศษพลาสติกและสารคาเฟอีน ซึ่ง
กรอ. ได้รบั มอบอานาจจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ควบคุมการ
นาเข้า)
3. การให้ความเห็นชอบในการนาเข้าคลอโรฟอร์ม
4. การดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5. การให้หรือรับความยินยอมในการนาเข้า ส่งออก ของเสีย
อันตราย (บาเซล)
6. การยกเลิกใบอนุญาตนาเข้า ผลิต ส่งออก มีไว้ครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และยกเลิกใบแจ้งดาเนินการเกีย่ วกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
7. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
( ทั้งนี้ 1 คาขอ นับเป็น 1 ราย)
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 21 1

พิจารณาการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องจักร และการประเมิน
ราคาเครื่องจักร

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
2. การจดทะเบียนนิติกรรมอื่นเกีย่ วกับเครื่องจักรในภายหลัง
3. การประเมินราคาเครื่องจักร

สจก.
1 22 1

ขึ้นทะเบียนและต่ออายุบุคลากร
หรือหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
และผูต้ รวจสอบเอกชน

ราย

กปภ. กวอ. กอน. กทส. กวภ.
กมร.

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียน อนุญาต และต่ออายุ ให้มีบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน และผู้ควบคุมดูแลระบบบาบัด
มลพิษประเภทบุคคล รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษา (กทส.)
2. การขึ้นทะเบียน อนุญาต และต่ออายุ ให้โรงงานมีบุคลากร
หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัย
3. การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจาสถานประกอบการวัตถุ
อันตราย
4. การขึ้นทะเบียนและอนุญาตหน่วยงานจัดฝึกอบรม และ
หน่วยงานจัดสอบ
5. การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
6. การฝึกอบรม/ทดสอบความรู/้ ออกใบรับรอง
7. การกากับดูแลผู้ตรวจสอบเครือ่ งจักรเอกชน/เปลีย่ นแปลง
ทะเบียน/เปลี่ยนแปลงบุคลากร
8. การขึ้นทะเบียนทะเบียน อนุญาต และต่ออายุ (กทส.)
ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
9. การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมประจาโรงงาน
10. การขึ้นทะเบียนกากับตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์กาหนด
11. การขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
12. การขึ้นทะเบียน ต่ออายุ เปลีย่ นแปลงทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เปลี่ยนแปลงบุคลากร/สาร
มลพิษ (กวภ.) หรือตอบข้อหารือกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการฯ ทีข่ ึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(รายการ หมายถึง พารามิเตอร์ที่ยนื่ ขออนุญาต)

ยกเลิกรหัส 1 23 1 ไปอยู่รวมกับรหัส 1 22 1
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รหัส
กิจกรรม

1 23 2

1 24 2

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
การดาเนินการและตอบข้อหารือ เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องโรงงานที่ไม่อยู่ใน
สถานประกอบธุรกิจ
กิจกรรม 1 18 1 เช่น อนุญาตโอน การออกใบแทน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่
เปลี่ยนชื่อ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับโรงงาน การแจ้งประกอบ
เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.โรงงาน
กิจการ เป็นต้น ทั้งโรงงานในกรุงเทพมหานครและโรงงาน
พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักรและ
ในส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาที่
2. เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต หารือเกี่ยวกับโรงงานที่
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง
(Single Window)
เช่น การพิจารณาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยอาจร่วมตรวจสถานทีด่ ้วย
กปภ. สจก. กทพ. กกอ. กม.
3. การพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการ หรือข้อกฎหมาย
กร.1-2 กมร. กทส. กวภ. กอน.
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาเรื่องเสนอ
ครม. การให้ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข้อกฎหมายต่าง ๆ
4. การตอบข้อหารือ การให้คาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ
อื่น และหน่วยงานเอกชน เช่น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร การจดทะเบียนนิติกรรมอื่น
เกี่ยวกับเครื่องจักรในภายหลัง และการประเมินราคา
เครื่องจักร (สจก.)
กิจกรรม

การดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย
กกอ. กวอ. กม.

ราย

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวัตถุอันตรายที่ไม่อยู่ใน
กิจกรรม 1 20 1 เช่น
1. การรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มไี ว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6,
วอ./อก.7, วอ./อก.20)
2. การรับแจ้งข้อมูลให้ประเทศปลายทางทราบล่วงหน้า
ก่อนส่งออก (PEN)
3. การรับแจ้งจากประเทศปลายทาง
4. การรับแจ้งจากประเทศต้นทางก่อนการนาเข้า (PEN)
5. การรับแจ้งการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนและการอนุญาต/การรับรองการได้ใบอนุญาต
7. การรับแจ้ง/รับรองผู้ใช้ปลายทาง(อาวุธเคมี)
8. การออกใบแทนใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอนุญาต
9. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ของเสีย
อันตราย และออกเลขที่วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
(นับเฉพาะที่ตอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร)
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รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 25 2

ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การอนุญาต/ขึ้นทะเบียน/ตาม
พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตราย
และทะเบียนเครื่องจักร
(รวมดาเนินการเกี่ยวกับคูม่ ือ
ประชาขน)

หน่วย
นับ
เรื่อง

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

1 26 2

ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
จดทะเบียนเครื่องจักร ทีส่ ่งมา
จากสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด หรือจากหน่วยงานอื่น
สจก.

1 27 2

ดาเนินการจัดทาการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
กทพ. กกอ. กอน. กทส.
กร.1–2 กมร.

ราย

ลักษณะกิจกรรม
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การดาเนินงานในลักษณะโครงการหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งผลงานจะเป็นการพัฒนาระบบ
การอนุญาต เช่น การศึกษาทาคูม่ ือ ทาเนียบสารเคมี
เอกสารเผยแพร่ บทความ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นงานที่จ้าง
ที่ปรึกษาดาเนินการ หรืองานที่ดาเนินการด้วยตนเอง และ
กิจกรรมตามระบบบริหารงานต่างๆ (รวมถึงการจัดประชุม
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา
งานฯ)
2. ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย รวมถึงจัดเตรียม
เอกสารตลอดจนเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การดาเนินการเรื่องราวทีส่ ่งมาจากสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานอื่น
2. การจดทะเบียนสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งมีการจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ไว้ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เจ้าหน้าที่
ต้องตรวจหลักทรัพย์และนามาบันทึกหน้า 4 ของ ร.2/1
เหมือนกับการจดทะเบียนจานอง

เรื่อง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
ราย 1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
(โรงงาน) ส่วนเสีย ก่อนการพิจารณาอนุญาตตามประกาศ อก.
2. การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติคณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียตามกฎหมายอื่น
(นับผลงานจากจานวนเรื่อง รายโรงงาน ที่ได้มีการส่งเสริม
พัฒนาการมีส่วนร่วม)

21

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

1 28 2

การให้บริการและตอบข้อหารือ
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
ศส. กอน. สจก. กวอ. กม.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
ราย 1. การให้บริการข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. การให้บริการข้อมูลทางไลน์
3. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
(นับผลงานจากผู้ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ)

1 29 2

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเครือข่ายและ
ให้บริการประชาชน
ศส. กปภ. สจก. สล. กทส. กวอ.
กมร.

1 30 2

จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศส.

ระบบ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การวางแผนการดาเนินโครงการ
2. การรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การติดตั้งใช้งานระบบ
เครื่อง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
/ระบบ กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
- ระบบอีเมล
- ระบบ e-office
- ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้างระบบงาน
เฉพาะของหน่วยงาน เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของ
หน่วยงาน
(จานวนเครื่อง หมายถึง จานวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทั้งหมดทีจ่ ัดหามาใหม่
ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์)

22

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

2 01 3

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

หน่วย
นับ
เรื่อง

ลักษณะกิจกรรม
เป็นการดาเนินการตาม job description ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยนับผลงานทุกด้านรวมกัน ดังนี้
งานด้านธุรการ
1. จานวนเรื่องทั้งหมดที่หน่วยงานลงรับ
2. จานวนครั้งที่เตรียมการประชุมกอง
3. จานวนเรื่องที่พิมพ์
4. จานวนครั้งที่เบิกพัสดุจาก สล.
5. การรายงานการมาทางานของข้าราชการ
(นับวันละ 1 เรื่อง)
6. จานวนเรื่องที่ตดิ ต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ
งานติดตามและรายงานผล
1. แต่ละเดือนนับผลงานเดือนละ 2 ครั้ง
(ทาผลงาน 1 ครั้ง ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ครั้ง)

2. เดือนที่ทาคาของบประมาณนับ 1 ครั้ง
3. เดือนที่จัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติงานนับ 1 ครั้ง
งานด้านทะเบียน (กร.1-2 / กกอ. กปภ.)
1. จานวนแฟ้มเรื่องที่จัดเก็บ
2. จานวนเรื่องที่ออกเลขทะเบียน / เลขที่ใบอนุญาต
(เรื่องเดียวกันออกเลขทั้ง 2 อย่าง นับเป็น 1)
3. จานวนรายที่จาหน่ายทะเบียน
4. จานวนเรื่องที่บันทึกข้อมูล
งานด้านค่าธรรมเนียม (กร.1-2 กกอ.)
1. จานวนรายที่แจ้งเตือนให้มาชาระค่าธรรมเนียมรายปี
2. จานวนรายที่จ่ายใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง
3. จานวนโรงงานที่มาชาระค่าธรรมเนียมรายปี
4. จานวนเรื่องที่บันทึกข้อมูล
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รหัส
กิจกรรม

2 02 3

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

2 03 3

การเป็นวิทยากร
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน.
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ.
กทส. กม. ศส.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
1. การบริหารงานของกรม/สานัก/กอง/หน่วยงาน เพื่อให้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของ
กรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
(1) ติดต่อประสานงานราชการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
(2) เข้าประชุม หรือเข้าร่วมประชุม หรือชี้แจง
(ถ้าส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเรือ่ งเดียวกันหลายคน
ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงาน 1 ครั้ง)
(3) ให้คาปรึกษาหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก (กรณี
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต กรณีให้คาปรึกษา
ในการตรวจกากับดูแลโรงงานหรือวัตถุอันตราย และอื่น ๆ
ให้ลงน้าหนักงานในรหัสกิจกรรม 1 23 2 )
(4) เข้าประชุมในฐานะเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน
ต่าง ๆ
(5) การแก้ปัญหามวลชน
(6) จัดทารายงานหรือปฏิบตั ิงานพิเศษ งานโครงการตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
(7) การปฏิบตั ิราชการ/ทาหน้าที่แทนผู้บริหารหน่วยงาน
(8) ร่วมประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศ
(9) ควบคุมการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนบุคลากรตาม
กฎหมาย
2. เป็นกิจกรรมสาหรับเจ้าหน้าทีท่ ี่ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ
หน่วยงานนอกกรม ผู้ลาบวช ลาคลอด ลาศึกษาต่อ
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
3. การดาเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (นับผลงาน
เดือนละ 1 ครั้ง)
ครั้ง

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่กรมไปเป็น
วิทยากรบรรยายทั้งภายในและภายนอกกรม ไม่ว่าการ
บรรยาย/ฝึกอบรมนั้นจะจัดโดยกรมหรือหน่วยงานภายนอก
รวมถึงการเป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษา " กิจกรรม 5ส "
ให้กับหน่วยงานภายนอก
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รหัส
กิจกรรม

2 04 3

กิจกรรม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ประสานและขอความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก
กปภ. สจก. กกอ. กวภ. กอน.
กวอ. กร.1 – 2 กมร. กทพ.
กทส.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 2 ลักษณะ
ครั้ง 1. การฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในกรม
(1) เป็นการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของกรม (อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย) เริ่มตั้งแต่การ
จัดเตรียมหลักสูตร การเตรียมการ ฝึกอบรม/สัมมนา และ
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา
(2) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยกรมของ
เจ้าหน้าที่กรม
2. การส่งเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก
(1) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
(2) การดาเนินการติดต่อประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป
รับการฝึกอบรม/สัมมนา
3. ประชุม รณรงค์ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเตรียมความพร้อมใน
การรับมือ (กรณีภยั แล้ง/ฝุ่น PM 2.5/แม่น้าลาคลอง)
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รหัส
กิจกรรม

กิจกรรม

หน่วย
นับ

ลักษณะกิจกรรม

เรื่อง

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้าน
1. ลงทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือ คาขอ เวียนและเก็บหนังสือ
ราชการ (ให้รวมถึงการรับคาขอต่างๆ ที่ให้บริการ
ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ)
2. จัดหา ควบคุมดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์
3. จัดทาวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง สถิติและรายงาน
การมาปฏิบัติราชการ
4. จัดทารายงานการจัดส่งไปรษณีย์ประจาวัน
5. รายงานสรุปค่าจัดส่งไปรษณียป์ ระจาเดือน
6. พิมพ์หนังสือเอกสารราชการ
7. จัดเตรียมการประชุมของสานัก/กอง/ศูนย์
8. ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ
9. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
10. คัดแยกเอกสารจากภายนอกส่งหน่วยงานและบุคคล
(นับวันละ 3 ครั้ง)

กิจกรรมของหน่วยงาน
สนับสนุน
2 01 4 งานธุรการ
สล. กม. กย. ศส. ตสน. ศบพ.

การนับผลงาน
1. จานวนเรื่องทั้งหมดที่หน่วยงานลงรับ
2. จานวนครั้งที่เตรียมการประชุมกอง
3. จานวนเรื่องที่พิมพ์
4. จานวนครั้งที่เบิกพัสดุจาก สล.
5. การรายงานการมาทางานของข้าราชการ
(นับวันละ 1 เรื่อง)
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 02 4 งานบริหารทั่วไป
ผู้บริหาร ผชช. สล. กม. กย. ศส.
ตสน. ศบพ.

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

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
1. การบริหารงานของกรม/สานัก/กอง/หน่วยงาน เพื่อให้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของ
กรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เช่น
(1) ติดต่อประสานงานราชการ ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก
(2) เข้าประชุม หรือเข้าร่วมประชุม หรือชี้แจง
(ถ้าส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเรือ่ งเดียวกันหลายคน
ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงาน 1 ครั้ง)
(3) ให้คาปรึกษาหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
(4) เข้าประชุมในฐานะเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน
ต่าง ๆ
(5) การแก้ปัญหามวลชน
(6) จัดทารายงานหรือปฏิบตั ิงานพิเศษ งานโครงการตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
(7) การปฏิบตั ิราชการ/ทาหน้าที่แทนผู้บริหารหน่วยงาน
(8) ร่วมประชุม / สัมมนาระหว่างประเทศ
2. กิจกรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ
หน่วยงานนอกกรม ผู้ลาบวช ลาคลอด ลาศึกษาต่อ หรือ
อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
3. การดาเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (นับผลงาน
เดือนละ 1 ครั้ง)
4. ประสานงานและจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
(1) ประสานและจัดส่งบทความข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ฯ โดยผ่าน
หน่วยงานรับผิดชอบ (สล.กรอ.)
(2) ประสานกับ สล.กรอ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีข้อพิพาท การชุมนุม
เรียกร้อง
ครั้ง

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่กรมไปเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภายในและ
ภายนอกกรม ไม่ว่าการบรรยาย/ฝึกอบรมนั้นจะจัดโดยกรม
หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเป็นวิทยากรหรือให้
คาปรึกษา " กิจกรรม 5ส " กับหน่วยงานภายนอก
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 04 4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
สล. กม. กย. ศส. ตสน. ศบพ.

2 05 4 งานช่วยอานวยการ
สล.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
ครั้ง 1. การฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในกรม
(1) การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรม
(อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย) เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม
หลักสูตร การเตรียมการ ฝึกอบรม/สัมมนา และการจัดการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/สรุปผลความคุม้ ค่าของการฝึกอบรม/
สัมมนา
(2) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายในกรม
2. การส่งเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก
(1) การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) การติดต่อประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
3.การประเมินผลโครงการและติดตามประเมินผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน
ครั้ง / เป็นงานช่วยอานวยการผู้บริหารกรมโดยทั่วไป และดาเนินการ
เรื่อง ในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น
1. จัดการประชุมระดับกรม
2. จัดการและประสานงานพิธีการสาคัญตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3. แจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ให้หน่วยงานภายในกรม และเก็บ
หนังสือทางราชการ
4. ติดต่อประสานงานหน่วยราชการต่าง ๆ ติดตามเรื่อง และ
จัดทารายงานสรุป
5. งานเลขานุการสาหรับผู้บริหาร
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 06 4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สล.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ดังนี้
1. จัดทาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของกรม ทั้งภายใน
และภายนอก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. จัดนิทรรศการในโอกาสพิเศษต่างๆ
4. จัดทาบทความ/สารคดี
5. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
6. การสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านสื่อ และแถลงข่าว จัดการข่าว
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
7. PRESS TOUR/มวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/
ประชาสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง
8. แจกเอกสารเผยแพร่/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ /
ประชาสัมพันธ์ภายใน
9. ปฏิทินข่าว บอร์ดไฟวิ่ง บอร์ดประชาสัมพันธ์
10. การจัดเก็บประมวลข่าวประจาวัน (Clipping News)
11. ข่าวแจก (Press Release) ภาพข่าว (Photo Release)
12. ประสานรับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และขอความร่วมมือ
สื่อมวลชนออกข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจกับมวลชน
13. รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1564 โทรศัพท์
โทรสาร
14. รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบรายงานการร้องเรียน
และเว็บบอร์ด
15. ดาเนินการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 07 4 การให้บริการข้อมูล
ศส. สล. กปภ. กม. กกอ. กทส.
กอน.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลในลักษณะ
ครั้ง/ ดังต่อไปนี้
เรื่อง 1. ให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. ให้บริการข้อมูลโดยการแจกเอกสารบันทึกลงแผ่น disk
หรือสื่ออื่นๆ
3. ให้บริการข้อมูลของห้องสุมด
4. ให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
5. ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ดว้ ยระบบอัตโนมัติที่หมายเลข
1564
6. เผยแพร่ข้อมูล เอกสารทางวิชาการผ่านทาง Website
7. บริการข้อมูลสถิติหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
8. รายงานประจาเดือนตามคาขอ และหรือเผยแพร่ข้อมูล
9. ให้บริการข้อมูลด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ การลงน้าหนักงานของเจ้าหน้าที่
1. กรณีให้ข้อมูลทาง internet เริ่มนับตั้งแต่การนาข้อมูล
เข้าสู่ระบบ รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลด้วย
แต่การนับผลงานนับจากจานวนผู้ access เข้าระบบ
2. กรณีให้ข้อมูลโดยการแจกเอกสาร เริ่มนับตั้งแต่การ
จัดทาเอกสาร จนถึงการแจกจ่าย แต่การนับผลงานนับจาก
จานวนผู้ได้รับเอกสาร
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 08 4 จัดทาและบริหารงบประมาณ
สล. กย.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
หน่วย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
งาน 1. การจัดทางบประมาณ
(1) จัดทาข้อมูล แผนงาน ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็น
คาถาม-คาตอบ แผนการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบัติงาน
PowerPoint และรายละเอียดโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
(งบรายจ่ายอื่น) ประกอบการจัดทาเอกสารประกอบการ
ชี้แจงคณะกรรมาธิการและสานักงบประมาณ
(2) รวบรวมวิเคราะห์และคานวณคาขอตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
และประมาณการรายได้ของกรม
(3) จัดทารายละเอียดและเอกสารเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย
(4) จัดทารายละเอียดและเอกสารข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะ
กรรมาธิการฯ
(5) จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอสานัก
งบประมาณ
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ให้สานัก
งบประมาณ
(7) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
(8) ควบคุมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุม
และเจรจาธุรกิจ
2. การบริหารงบประมาณ
(1) บริหาร และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ส่วนกลางและศูนย์วิจัยฯ ตามแผนการใช้จ่าย
(2) ขออนุมัติเงินประจางวด/โอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ
(3) จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ บันทึกรายการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่าย แยกตามผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ
งบประมาณ (กอง/ศูนย์/กลุ่ม) และงบรายจ่าย
(4) จัดทางบประมาณเบิกแทนกัน
(5) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระดับกรม ระดับ
หน่วยรับงบประมาณ (กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แยกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย เป็นรายเดือน และรายปี
(6) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมฯ เพื่อ
เสนอกระทรวงและผู้บริหาร เป็นรายเดือน
(7) บริหาร และควบคุมการใช้จ่ายเงิน กันไว้เหลื่อมปี
กรณีมหี นี้ผูกพัน
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 09 4 บริหารพัสดุ
สล.

2 10 4 ดูแลอาคารและทรัพย์สิน
สล.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านพัสดุ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
2. จัดทาแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
3. ดาเนินการรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
ประจาวัน
4. จัดทารายงานการรับ-เบิกจ่ายวัสดุคงคลังประจาเดือน
5. ตรวจนับวัสดุคงคลังประจาปี
6. จัดทาทะเบียน กาหนดหมายเลขครุภณ
ั ฑ์/ครุภัณฑ์ต่ากว่า
เกณฑ์ ส่งให้หน่วยงาน
7. สร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
8. จัดทารายงานครุภัณฑ์/ครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ประจาเดือน
9. ซ่อมแซมบารุงรักษาพัสดุ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ
10. ดาเนินการจัดสรรยานพาหนะ รวมทั้งดาเนินการ
ต่อทะเบียนรถยนต์ประจาปี
11. ดาเนินการบริหารรถยนต์เช่าเหมาและพนักงาน
ขับรถยนต์
12. ควบคุมการใช้รถยนต์ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้รถราชการ
13. ทารายงานการใช้รถยนต์และน้ามันเชื้อเพลิงเป็นราย
เดือน
14. จัดทาทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินค่าทางด่วนและ
ดาเนินการทาเรื่องเบิกจ่ายเงินชดเชย
15. ดาเนินการจัดทาทะเบียนควบคุมการใช้และการเบิก
จ่ายเงิน และการซ่อมรถยนต์
16. จัดทาแผนการเบิกจ่ายเงินเพือ่ เสนอกรมบัญชีกลาง
พร้อมกับการปรับแผนรายเดือน
หน่วย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
งาน 1. การดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ตลอดจนวาง
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่
2. จัดทาทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค
3. จัดทารายงานการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน
4. ควบคุมการใช้ห้องประชุม
5. ซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. จัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
7. ควบคุมกากับดูแลการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค
8. ควบคุมกากับดูแลจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่
9. ควบคุมกากับดูแลการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารและสถานที่
10. บริหารจัดการขยะภายในหน่วยงาน
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 11 4 รับเงินรายได้แผ่นดิน
เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ
สล.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย / เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินและนาส่งเงินรายได้
หน่วย แผ่นดิน ดังนี้
งาน 1. รับชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมายและรับเงิน
รายได้อื่น ๆ
2. นาเงินรายได้ทุกประเภท ส่งกระทรวงการคลัง แยกเป็น
เงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
3. บันทึกรายการบัญชี (รับ-นาส่งเงิน) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4. จัดทาหนังสือทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
กรณีขอถอนเงินรายได้ เพื่อจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
กรณีขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารพาณิชย์
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านธนาคาร
5. ทุกสิ้นวันส่งมอบเงินค่าธรรมเนียมคงเหลือประจาวัน ให้
กรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงิน ตรวจนับและเก็บรักษา
เงินไว้ในตู้นิรภัยห้องมั่นคง
6. รับ-จ่ายเงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
บุคคลภายนอก
7. บันทึกรายการทางการเงินในทะเบียนคุมเงินทดรอง
(ยังไม่มีหนังสือให้ส่งคืนจากกรมบัญชีกลาง) ทะเบียนคุมการ
รับ-จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
8. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจนับยอดเงินคงเหลือให้
ตรงกับทะเบียนคุมเงินทดรอง และส่งมอบเอกสารใบสาคัญคู่
จ่าย และส่งมอบเอกสารใบสาคัญคู่จ่ายและจานวนเงิน
คงเหลือให้ข้าราชการผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจนับและเก็บรักษาเงินตรวจสอบความถูกต้อง
9. จัดทาบัตรเครดิตราชการและขอเปิดวงเงินชั่วคราวให้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้
10. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ-จ่ายเงินใน
ทะเบียนคุมทุกประเภทกับเอกสารหลักฐานใบสาคัญคูจ่ ่าย
11. การจ่ายเงิน การับเงิน และนาเงินส่งคลัง ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
- การจ่ายเงิน
การจ่ายเงินสวัสดิการค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่
กระทรวงการคลังกาหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
และการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ 26
- การรับเงิน
การรับเงินค่าธรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายและรับเงินรายได้
อื่น ๆ
- การนาเงินส่งคลัง
การนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน, การนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ผ่านคลัง (สล.)
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 12 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ
สล.

2 13 4 จัดทาบัญชี
สล.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
หน่วย เป็นการดาเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้
งาน 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ใบสาคัญของ
เงินงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท ยกเว้นหมวดเงินเดือน
ค่าจ้างประจา เงินบานาญ และเงินบาเหน็จ ก่อนการจัดทา
ฎีกา วางฎีกาเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสาคัญเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท
3. จัดทาหนังสือตกลงกระทรวงการคลัง กรณีนอกเหนือ
จากระเบียบ
4. ให้คาปรึกษาแนะนาการเบิกจ่ายทั้งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ
5. ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย เพื่อแนบกับ
ใบสาคัญ
6. จัดทารายละเอียดการขอเบิกจ่ายเงินและดาเนินการเบิก
จ่ายเงินในงบประมาณ/นอกงบประมาณ และขอเบิกจ่ายเงิน
งบกลาง ในระบบ GFMIS
7. คานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และออกใบรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
8. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกและเบิกเงินในระบบการเบิก
จ่ายเงินคืนบาเหน็จบานาญ ของข้าราชการบานาญ และ
ลูกจ้างที่รับบาเหน็จรายเดือน
9. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกและเบิกเงินในระบบการเบิกจ่าย
เงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขัน้ โยกย้ายของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
10. คานวณการหักเงิน กบข. และ กสจ. เงินประกันสังคม
และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทารายละเอียดส่ง
กรมสรรพากรประจาปี
11. บันทึกรายการหักหนี้ชาระบุคคลที่สาม (สล.)
ระบบ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านบัญชี ดังนี้
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ–จ่าย–ทั่วไปในระบบ GFMIS
2. วิเคราะห์งบการเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ
รายเดือน/รายปี
3. จัดทารายงานทางการเงินเป็นรายเดือน รายปี
4. คานวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ
5. บันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ
กรอ.
6. จัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่าย-ชดใช้เงินทดรองราชการ
7. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ และเร่งรัดการ
ชาระหนี้คืน
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 14 4 บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ศส.

2 15 4 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ครั้ง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ ดังนี้
1. ติดตั้ง/ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบอุปกรณ์ Hardware
2. ติดตั้ง/ทดสอบ/แก้ไขปัญหาระบบงาน (Application
Software)
3. ติดตั้ง/ตรวจสอบบารุงรักษาระบบเครือข่าย
4. ติดตั้ง / ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(Operation System)
5. ติดตั้ง/ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (RDBMS)
6. กากับดูแลการใช้งานในระบบต่าง ๆ
7. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
8. การดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ฉบับ

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ดังนี้
1. ร่วมเป็นคณะทางาน คณะกรรมการ ปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
2. พิจารณาข้อเสนอการขอปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
คาสั่ง
3. ศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาร่างกฎหมาย ประกาศ คาสั่งฯ และเอกสาร
ประกอบ
5. กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ ร่างกฎกระทรวง จัดทา
หนังสือ ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6. จัดเตรียมเอกสารตลอดจนบุคคลเพื่อเข้าชี้แจงร่าง
กฎหมายทุกชั้นของการพิจารณา
7. ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ราย

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การพิจารณาข้อเท็จจริงในคาฟ้องเพื่อเตรียมต่อสู้คดี
2. การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและบุคคล
ตลอดจนร่างคาให้การต่อสู้คดี
3. การจัดทาหนังสือขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดี และจัดส่ง
เอกสารหลักฐาน ตลอดจนการให้ปากคาต่อพนักงานอัยการ
4. การประสานงานกับเจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเป็น
พยานในคดีในชั้นพนักงานอัยการหรือในชั้นศาล
5. การเตรียมคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาในคดีปกครอง/
จัดทาคาให้การ/แก้คาฟ้องแพ้คดี ในศาลชั้นต้น โดยประสาน
กับพนักงานอัยการ
6. การดาเนินการในชั้นบังคับคดีปกครอง/จัดทาคาให้การ/
แก้คาฟ้องคดี ถึงที่สุดให้กรมชาระหนี้ตามคาพิพากษา
7. กรณีจัดทาหนังสือถึงศาลปกครอง

กม.

2 16 4 แก้ต่างคดีกรณีกรมฯ ถูกฟ้องคดี
แพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
กม.
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 17 4 ดาเนินคดีกรณีกรมฯ ฟ้องคดีแพ่ง
และคดีอาญา
กม.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านการดาเนินคดี ดังนี้
1. พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และรวบรวมพยาน
หลักฐาน
2. จัดทาหนังสือขอให้พนักงานอัยการดาเนินการว่าต่างคดี
ให้กรม
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยานใน
คดีในชั้นพนักงานอัยการหรือในชั้นศาล
4. เตรียมคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาในกรณีแพ้คดี
โดยประสานกับพนักงานอัยการ
5. ดาเนินการในชั้นบังคับคดีกรณีคดีถึงที่สุดให้กรมชนะคดี
โดยติดตามบังคับคดีให้จาเลยชาระหนี้ตามคาพิพากษา
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 18 4 การดาเนินการด้านนโยบายและ
แผน
กย.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผน ดังนี้
1. ประสาน/จัดทาโครงการของกรมให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี
2. ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดการ จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
กระทรวง นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการกรม
3. จัดทาและทบทวนพจนานุกรมกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของกรม
4. ประสานหน่วยงานในการจัดทาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (งบรายจ่ายอื่น) จัดทารายละเอียด กาหนดแนวทาง
นโยบาย และความเชื่อมโยงแผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวง แผนปฏิบัตริ าชการกรม
นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
5. เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณในวาระ 1, 2 และ 3 และ
ต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะอนุ
กรรมาธิการวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการ และ
คณะอนุกรรมาธิการอื่น ๆ
6. ร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ความเห็นแผนปฏิบตั ิราชการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรม
7. วิเคราะห์ความเห็นในการจัดทา SWOT แผนกลยุทธ์
โดยจัดทาเป็นประเด็นหัวข้อที่สาคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการของกรม
8. จัดประชุมทบทวน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวทางการดาเนินงาน การกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของ กรอ. ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง และ
เจ้าหน้าที่ของกรมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์
องค์กร และรับทราบการปรับปรุง แผนปฏิบัตริ าชการของกรม
9. พิจารณาและตรวจสอบข้อกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
(TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา (งบรายจ่ายอื่น) เกี่ยวกับ
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับแผนงานใน
ระดับต่างๆ กลุม่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ระยะเวลาการดาเนินงาน
งวดงานและงวดเงิน และงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามคาขอ
งบประมาณ
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 19 4 การพัฒนาระบบบริหาร
กย.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
/ ครั้ง 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
บริหารจัดการ และระบบโครงสร้างของกรม
2. นาเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของกรม
เกี่ยวกับการปรับเปลีย่ น พัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร
จัดการ และระบบโครงสร้างของกรม เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมที่เกี่ยว
ข้องกับระบบงาน ระบบบริหารจัดการ และระบบโครงสร้าง
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คาปรึกษาหน่วยงานสามารถ
ดาเนินการได้ตามระบบงาน ระบบบริหารจัดการ และ
โครงสร้างขององค์กรที่กาหนดไว้
5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารราชการในกรม
6. ประสานและดาเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในกรม
กระทรวง
7. จัดทาการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 20 4 การติดตามและประเมินผล
กย.

2 21 4 ตรวจสอบภายใน
ตสน.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับด้านการติดตามและประเมิน ดังนี้
1. ศึกษานโยบาย/แผนการดาเนินการในภาพรวมของ กรอ.
อก./รายละเอียดแผนงานโครงการของ กรอ.
2. จัดทาแผนและดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการในภาพรวมของ กรอ.
3. ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อติดตาม/ประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งรวบรวม ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารในภาพรวม
ของ กรอ./รายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี/หรือ
ตามที่มอบหมาย
4. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข และจัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานนาเสนอผู้บริหาร
5. ประสาน สล.เพื่อจัดทารายงานการดาเนินงานของรัฐ
ต่อสาธารณะรายปี
6. จัดทารายงานการดาเนินงานตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ
7. จัดทารายงานการดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
เสนอผู้บริหารระดับสูง อก./หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ติดตามเร่งรัดตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินภาครัฐ
9. ติดตามเร่งรัดดาเนินงานโครงการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
10. ประสานกับ กตร.อก.เพื่อจัดทารายงานในภาพรวม อก.
11. ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ของ กรอ.ในระบบ
ติดตามประเมินผลของ อก.ให้เป็นปัจจุบัน
เรื่อง

เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้
1. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน (Reporting)
3. การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
4. การตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการที่มีความเสี่ยง
5. การตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
6. งานบริการให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
7. การตรวจสอบงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 22 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศบพ.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่ง จัดทาระบบ
สารสนเทศ อัตรากาลัง
2. ดาเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การเลื่อนระดับ ตาแหน่ง โอน ย้าย ลาออก และขอบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ
3. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บัญชีถือจ่าย ระบบจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล และการดาเนินการ เรื่องบาเหน็จบานาญ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจาปี
5. การจัดทาแผนงานงบประมาณ
6. การจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
7. การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายว่าด้วยการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2546
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รหัส
กิจกรรม
2 23 4 งานวินัย
ศบพ.

กิจกรรม

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องด้านวินัย ดังนี้
1. การดาเนินการทางวินัย
(1) พิจารณาและเสนอความเห็นตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในดาเนินการทางวินัย
(2) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับสานวนการ
สืบสวนข้อเท็จจริง/การสอบสวนทางวินัย
(3) สรุปรายละเอียดการสอบสวนทางวินัยนาเสนอ
อ.ก.พ. กรม พิจารณา
(4) จัดทารายงานการดาเนินการทางวินัย คาสั่งลงโทษ
ทางวินัยและทางละเมิด
2. เป็นคณะกรรมการและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย
(1) ประชุมคณะกรรมการกาหนดประเด็นการสอบสวน
(2) ดาเนินการสอบสวน และรวบรวมข้อมูล
พยานหลักฐาน
(3) สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน
3. ประสานการจัดทารายงานสินทรัพย์และหนีส้ ินให้ ปปช.
4. ตรวจสอบและจัดทาคาสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม
5. ให้คาปรึกษาหน่วยงานในการจัดทาคาสั่งตามที่ร้องขอ
6. ดาเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
7. ขออนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการเป็นอาจารย์บรรยาย
พิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเป็นที่ปรึกษาในงานของ
กรรมาธิการคณะต่าง ๆ
8. ดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รับนักศึกษาฝึกงานของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
9. จัดทางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานวินัย
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 24 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศบพ.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
ราย/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนา
เรื่อง ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2. การตรวจสอบการขออนุมัติจดั โครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากร
3. การรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. การพิจารณาคัดเลือก/การขออนุมัติบุคคลเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานและปฏิบตั ิการวิจยั ทั้ง
ในและต่างประเทศ
5. การจัดทาคาของบประมาณสัมมนา/ฝึกอบรม
6. การคานวณต้นทุนผลผลิต ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. การจัดทาแผน/การดาเนินการ/การรายงานผลการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร
8. การจัดทาแผน/การดาเนินการ/การจัดประชุม/การรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของ กรอ.
9. การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในระบบ DPIS
10. การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่
หน่วยงานอื่น ๆ ร้องขอ
11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
2 25 4 งานกระบวนการสารวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ณ
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
(Single Window)
สล.
2 26 4 ประสานและอานวยความสะดวก
ในการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
สารพันทันใจ (Single Window)
สล.

2 27 4 ประสานการทางานร่วมกับ
หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านมวลชน และ
การบริหารข้อขัดแย้ง
สล., กอน.

หน่วย
ลักษณะกิจกรรม
นับ
เรื่อง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
ราย 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนการสารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในการให้บริการของศูนย์บริการ
สารพันทันใจ
2. ดาเนินการตามแผนฯ
3. สรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงแก้ไข
เรื่อง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
ครั้ง 1. ประสานและอานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
2.การรับคาขอต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ
(Single Window)
3.จัดทาคูม่ ือและทบทวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
4.บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เรื่อง/ เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
ครั้ง 1. เป็นการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อนาไปสูค่ วาม
ร่วมมือในการระงับข้อพิพาทระหว่างชุมชน โรงงาน และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านมวลชน
2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะใน
รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) การ
เจรจาไกลเกลี่ย หรือการจัดการความขัดแย้ง (กอน.)
(นับผลงานจากจานวน เรื่อง/ครั้ง ที่ได้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน)
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