บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
2. ให้คาปรึกษา แนะนา และเพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและแหล่งผลิตที่เหมาะสม
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการโรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการประกาศ และพัฒนาเขตประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. งานบริหารโครงการและการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี แผนจัดการข้อมูลด้าน
บริการของกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
และพื้นที่อุตสาหกรรม
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกลชั้นสูง

ขรก. 28
พรก. ลจป. -

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล จัดทาระบบฐานข้อมูล
โรงงานทั้งด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งด้าน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้ กระบวนการตั้งแต่
แหล่งวัตถุดิบต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
และระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหา
อุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลโรงงานทั้งด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่
ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเชิงวิศวกรรม เสนอ
แนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงาน
ควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบ
การผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้
ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (ต่อ)

กลุ่มเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล
จัดทาระบบฐานข้อมูลโรงงานทัง้ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการ
จัดการเชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้
กระบวนการตัง้ แต่แหล่งวัตถุดบิ ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและรหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
การแลกเปลี่ยนหรือการพึง่ พากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการใน
การปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5. ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
เชิงวิศวกรรม

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล
จัดทาระบบฐานข้อมูลโรงงานทัง้ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงาน
ใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการ
เชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ หมาะสม
ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้
กระบวนการตัง้ แต่แหล่งวัตถุดบิ ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและรหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การ
แลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรม

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ทมี่ ี
ศักยภาพเพื่อการอุตสาหกรรม ศึกษาประเภทและชนิดของโรงงานที่เหมาะสมในพื้นที่นนั้
ๆรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม(Best Available
Technology, BAT)
2.ประสานงานหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน และ
ผู้ประกอบการ ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3.จัดทาข้อเสนอ นาเสนอการกาหนดเป็นพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เพื่อกาหนดเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
4. ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต พิจารณาศึกษาร่างผังเมืองที่จะมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม
5. ให้คาปรึกษาหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องของพื้นที่ทเี่ หมาะสมในการตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
6.อานวยความสะดวก กากับดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน ให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการที่เกีย่ วข้อง เกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่อตุ สาหกรรม
7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

